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Colofon

Wvi: Eric Cosyns en Arnout Zwaenepoel
Kaartopmaak en GIS: WVI – Saskia David en Vicky Vercoutere
Tekst en foto layout: Vicky Vercoutere

Wijze van citeren: E. Cosyns en A. Zwaenepoel 2008.  Uitgebreid, gezamenlijk bosbeheer-
plan voor de bossen in het bosgebied Brugge-Zuid.
WVI in opdracht van vzw Bosgroep Houtland. 102p + bijlagen.

Opdrachtgever: vzw Bosgroep Houtland, coördinator Jan Goris

Begeleiding: Jan Goris (vzw Bosgroep Houtland), 
Luc Maene & Marc Becuwe (Stad Brugge), 
Johan Mahieu & Wim Marichal (Prov. West-Vlaanderen), 
Brenda Bussche, Danny Maddelein en Theo Vitse (ANB), 
Wouter Deventer (cel Onroerend erfgoed).
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Inhoud
- Inventarisatiefiches dreven
- Bestandsgegevens bosbouwopnamen openbare eigenaars
- Bestandsgegevens bosbouwopnamen privé-eigenaars
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Colofon

Wvi: Eric Cosyns en Arnout Zwaenepoel
Kaartopmaak en GIS: WVI – Saskia David en Vicky Vercoutere
Tekst en foto layout: Vicky Vercoutere

Wijze van citeren: E. Cosyns en A. Zwaenepoel 2008.  Uitgebreid, gezamenlijk bosbeheer-
plan voor de bossen in het bosgebied Brugge-Zuid.
WVI in opdracht van vzw Bosgroep Houtland. 102p + bijlagen.

Opdrachtgever: vzw Bosgroep Houtland, coördinator Jan Goris

Begeleiding: Jan Goris (vzw Bosgroep Houtland), 
Luc Maene & Marc Becuwe (Stad Brugge), 
Johan Mahieu & Wim Marichal (Prov. West-Vlaanderen), 
Brenda Bussche, Danny Maddelein en Theo Vitse (ANB), 
Wouter Deventer (cel Onroerend erfgoed).
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Inhoud
- Individuele bestandsfiches
- Individuele bestandskaarten per (privé-) eigenaar



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  





Bosbeheerplan Domein Beisbroek  

Bestandsfiches  
 
Eigenaar: Stad Brugge 
Domein: Beisbroek 
 

1B- BESTANDSFICHE – 1B 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem:  Vochtig zand Reliëf: vlak  
Waterpartijen: / Opp.:  1,5 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: < 20 j 
Stamtal/ha:  Bestandsvoorraad:   m³/ha Grondvlak: m²  
Gemid. omtrek: cm Hdom:  m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: jonge aanplant van zomereik (nog onbepaald type) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
- agressieve exoten: geen 

Sociaal-educatieve functie:  het  bos is  toegankelijk op de daartoe aangeduide paden  
Cultuurhistorische functie: recente bosaanplant 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning aanvankelijk nog zuivering, dunnen vanaf takvrije stam van 6-8 

m 
2016 Dunning idem 
2024 Dunning idem 
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1C- BESTANDSFICHE – 1C 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem:  Vochtig zand Reliëf: vlak  
Waterpartijen: / Opp.:  3,05 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: < 20 j 
Stamtal/ha:  Bestandsvoorraad:   m³/ha Grondvlak: m²  
Gemid. omtrek: cm Hdom:  m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: jonge aanplant van zomereik (nog onbepaald type) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
- agressieve exoten: geen 
Sociaal-educatieve functie:  het  bos is  toegankelijk op de daartoe aangeduide paden  
Cultuurhistorische functie: recente bosaanplant 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning aanvankelijk nog zuivering, dunnen vanaf takvrije stam van 6-8 

m 
2016 Dunning idem 
2024 Dunning idem 
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2B- BESTANDSFICHE – 2B 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem:  Vochtig zand Reliëf: vlak  
Waterpartijen: / Opp.:  0,51 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: < 20 j 
Stamtal/ha:  Bestandsvoorraad:   m³/ha Grondvlak: m²  
Gemid. omtrek: cm Hdom:  m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: jonge aanplant van zomereik (nog onbepaald type) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
- agressieve exoten: geen 
Sociaal-educatieve functie:  het  bos is  toegankelijk op de daartoe aangeduide paden  
Cultuurhistorische functie: recente bosaanplant 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning aanvankelijk nog zuivering, dunnen vanaf takvrije stam van 6-8 

m 
2016 Dunning idem 
2024 Dunning idem 
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2C- BESTANDSFICHE – 2C 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem:  Vochtig –droog zand Reliëf: vlak  
Waterpartijen: / Opp.:  1,34 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: < 20 j 
Stamtal/ha:  Bestandsvoorraad:   m³/ha Grondvlak: m²  
Gemid. omtrek: cm Hdom:  m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: jonge aanplant van zomereik (nog onbepaald type) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte-droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
- agressieve exoten: geen 
Sociaal-educatieve functie:  het  bos is  toegankelijk op de daartoe aangeduide paden  
Cultuurhistorische functie: recente bosaanplant 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning aanvankelijk nog zuivering, dunnen vanaf takvrije stam van 6-8 

m 
2016 Dunning idem 
2024 Dunning idem 
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2D - BESTANDSFICHE – 2D 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem:  Vochtig zand Reliëf: vlak  
Waterpartijen: / Opp.:  1,10 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: < 20 j 
Stamtal/ha:  Bestandsvoorraad:   m³/ha Grondvlak: m²  
Gemid. omtrek: cm Hdom:  m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: jonge aanplant van zomereik (nog onbepaald type) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
- agressieve exoten: geen 
Sociaal-educatieve functie:  het  bos is  toegankelijk op de daartoe aangeduide paden  
Cultuurhistorische functie: recente bosaanplant 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning aanvankelijk nog zuivering, dunnen vanaf takvrije stam van 6-8 

m 
2016 Dunning idem 
2024 Dunning idem 
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2F - BESTANDSFICHE – 2F 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem:  Droog zand Reliëf: vlak  
Waterpartijen: / Opp.:  0,3 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: < 20  j 
Stamtal/ha:  Bestandsvoorraad:   m³/ha Grondvlak: m²  
Gemid. omtrek: cm Hdom:  m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad   % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: soortenarm Eiken-Beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
- agressieve exoten: geen 
Sociaal-educatieve functie:  het  bos is  toegankelijk op de daartoe aangeduide paden  
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning aanvankelijk nog zuivering, dunnen vanaf takvrije stam van 6-8 

m 
2016 Dunning idem 
2024 Dunning idem 
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2G- BESTANDSFICHE – 2G 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem:  Vochtig zand Reliëf: vlak  
Waterpartijen: / Opp.:  1,81 ha 
Open plekken en/of bosranden: /  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar, Lork, Linde, Populier, Beuk 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Gemengd Leeftijd: B>100, dS:60, La 80-

100 
Stamtal/ha: 354 Bestandsvoorraad: 448  m³/ha Grondvlak: 37,2m²  
Gemid. omtrek: 172 cm Hdom:  37 m Inheemse soorten: 20  % 
Sluitingsgraad: 90  %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 4,3 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  40 % 
Samenstelling: Esdoorn, vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Houtige soorten: esdoorn 
Veel voorkomende soorten:  brede stekelvaren 
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: soortenarm Eiken-Beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 

- agressieve exoten: geen 
- Door het wegdunnen van het naaldhout zal het bestand stilaan bestaan uit inheemse 

boomsoorten. Er zal ook gestreefd worden naar een toename in omvang en variatie van de 
hoeveelheid dood hout. 

Sociaal-educatieve functie:  het  bos is  toegankelijk op de daartoe aangeduide paden  
Cultuurhistorische functie: Aanwezigheid van een diepe gracht 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning dunning van dS en Larix tvv Li , half-wintergroene eik en beuk. 

Strook dS kappen ifv. doortrekking eikendreef (lichtstelling).  
2016 Dunning idem 
2024 Dunning idem + op einde planperiode populier kappen, dan inheems 

(2024) 
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2H- BESTANDSFICHE – 2H 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem:  Vochtig zand Reliëf: vlak  
Waterpartijen: / Opp.:  2,85 ha 
Open plekken en/of bosranden: /  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk, Zomereik, Amerikaanse eik 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 147 Bestandsvoorraad: 367  m³/ha Grondvlak: 29,9 m²  
Gemid. omtrek: 170 cm Hdom:  31,3 m Inheemse soorten: 86  % 
Sluitingsgraad:  95 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  35 % 
Samenstelling: Esdoorn, vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Houtige soorten: esdoorn 
Veel voorkomende soorten:  brede stekelvaren 
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: soortenarm Eiken-Beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 

- agressieve exoten: geen 
- Door het wegdunnen van de amerikaanse eik zal het bestand evolueren naar  uitsluitend  

inheems. Er zal gestreefd worden naar een toename van de hoeveelheid dood hout. 
Sociaal-educatieve functie:  het  bos is  toegankelijk op de daartoe aangeduide paden  
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning Kappen van aE + naaldhout i.f.v. oud laten worden B en zE. 

hakhoutbeheer tK (terug middelhoutbeheer) 
2016 Dunning Idem 
2024 Dunning idem 
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2L- BESTANDSFICHE – 2L 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem:  Vochtig zand Reliëf: vlak  
Waterpartijen: / Opp.:  2,41 ha 
Open plekken en/of bosranden: /  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk, Zomereik, Lork, Tamme kastanje 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: B<100; La: 60j. 
Stamtal/ha: 364 Bestandsvoorraad: 471 m³/ha Grondvlak: 42,9 m²  
Gemid. omtrek: 141cm Hdom:  31,3 m Inheemse soorten: 24  % 
Sluitingsgraad:  95 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 2,2 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  65 % 
Samenstelling: Pontische rhododendron,  esdoorn 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  <  5 % 
Houtige soorten: esdoorn 
Veel voorkomende soorten:  brede stekelvaren, bramen 
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: soortenarm Eiken-Beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 

- agressieve exoten: Pontische rhododendron 
- Door het wegdunnen van lork zal het bestand een groter aandeel inheemse soorten krijgen. Er 

zal gestreefd worden naar een toename van de hoeveelheid dood hout. 
Sociaal-educatieve functie:  het  bos is  toegankelijk op de daartoe aangeduide paden  
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning wegkappen Larix (in 2 fasen), B  en zE oud laten worden 
2016 Dunning idem 
2024 Dunning idem 

 



Bosbeheerplan Domein Beisbroek  

 

2M- BESTANDSFICHE – 2M 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem:  Vochtig zand Reliëf: vlak  
Waterpartijen: / Opp.:  1,08 ha 
Open plekken en/of bosranden: /  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik,Tamme kastanje, Esdoorn 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 580 Bestandsvoorraad: 421 m³/ha Grondvlak: 39,9 m²  
Gemid. omtrek: 97 cm Hdom:  24,0 m Inheemse soorten: 19  % 
Sluitingsgraad:  95 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 1,5 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  30 % 
Samenstelling: Tamme kastanje,  esdoorn 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  40 % 
Houtige soorten: esdoorn 
Veel voorkomende soorten:  bramen 
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: soortenarm Eiken-Beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar. Eiken worden ontzien, mogen oud worden 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Er zal gestreefd worden naar een toename van de hoeveelheid dood hout (o.a. eik laten doorgroeien 
tot sterfte). Er zal tevens meer structuurvariatie komen o.a. geleidelijk wegdunnen van Tamme 
kastanje t.v.v. meer inheemse soorten. 

Sociaal-educatieve functie:  het  bos is  toegankelijk op de daartoe aangeduide paden  
Cultuurhistorische functie: / 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning Bij dunningen zorgen voor het behoud van gesloten bosrand in 

overgangszone naar open kasteelomgeving 
2016 Dunning idem 
2024 Dunning idem 



Bosbeheerplan Domein Beisbroek  

 

2N- BESTANDSFICHE – 2N 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem:  Vochtig zand Reliëf: vlak  
Waterpartijen: / Opp.:  1,17 ha 
Open plekken en/of bosranden: /  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik,Tamme kastanje, Lork 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: Lo: 60 j. 
Stamtal/ha: 462 Bestandsvoorraad: 238 m³/ha Grondvlak: 23,5 m²  
Gemid. omtrek: 162 cm Hdom:  22,0 m Inheemse soorten: 2  % 
Sluitingsgraad:  95 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 3,7 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  30 % 
Samenstelling: Tamme kastanje 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  40 % 
Houtige soorten: Tamme kastanje, beuk, Amerikaanse vogelkers 
Veel voorkomende soorten:  bramen 
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: soortenarm Eiken-Beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Er zal gestreefd worden naar een toename van de hoeveelheid dood hout en een gevarieerd 
middelhout. Lork is kaprijp en zal weggedund worden tot en met eindkap. 
Sociaal-educatieve functie:  het  bos is  toegankelijk op de daartoe aangeduide paden  
Cultuurhistorische functie: / 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning omvormen naar middelhout zE (overstaander) en tK (hakhout). 

Bij dunningen zorgen voor het behoud van gesloten bosrand in 
overgangszone naar open kasteelparkomgeving 

2016 Dunning idem 
2024 Dunning idem 

 



Bosbeheerplan Domein Beisbroek  

 

2U- BESTANDSFICHE – 2U 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem:  Droog zand Reliëf: vlak  
Waterpartijen: / Opp.:  2,42 ha 
Open plekken en/of bosranden: /  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk, Amerikaanse eik,Tamme kastanje, Lork 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: beuk: 80-100j 
Stamtal/ha: 255 Bestandsvoorraad: 368 m³/ha Grondvlak: 34,6 m²  
Gemid. omtrek: 120,75cm Hdom:  27,0 m Inheemse soorten: 19  % 
Sluitingsgraad:  90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0  m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  30 % 
Samenstelling: Amrikaanse eik 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  40 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:  bramen 
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: soortenarm Eiken-Beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar. Beuken worden gedeeltelijk ontzien, mogen 
oud worden 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Er zal gestreefd worden naar een toename van de hoeveelheid dood hout (o.a. eik en beuk  laten 
doorgroeien tot sterfte). Jonge zomereiken zullen vrijgesteld worden. 

Sociaal-educatieve functie:  het  bos is  toegankelijk op de daartoe aangeduide paden  
Cultuurhistorische functie: / 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning Larix en aE+tK wegkappen ter vrijstelling van zE, B oud laten 

worden. Bij dunningen zorgen voor het behoud van gesloten 
bosrand in overgangszone naar open kasteelparkomgeving 

2016 Dunning Idem 
2024 Dunning idem 

 



Bosbeheerplan Domein Beisbroek  

 

2V- BESTANDSFICHE – 2V 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem:  Droog zand Reliëf: vlak  
Waterpartijen: / Opp.:  1,32 ha 
Open plekken en/of bosranden: /  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik,Tamme kastanje, Beuk, Amerikaanse eik… 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: beuk c. 150 j 
Stamtal/ha: 639 Bestandsvoorraad: 316 m³/ha Grondvlak: 32,7 m²  
Gemid. omtrek: 113 cm Hdom:  15,8 m Inheemse soorten: 26  % 
Sluitingsgraad:  95 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 1,5 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  25 % 
Samenstelling: Lijsterbes, Amerikaanse vogelkers 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  15 % 
Houtige soorten: esdoorn 
Veel voorkomende soorten:  bramen 
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: soortenarm Eiken-Beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar. Eiken worden ontzien, mogen oud worden 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Er zal gestreefd worden naar een toename van de hoeveelheid dood hout. Er zal tevens meer 
structuurvariatie komen. 
Sociaal-educatieve functie:  het  bos is  toegankelijk op de daartoe aangeduide paden  
Cultuurhistorische functie: / 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning Larix en Ae wegkappen,  B+zE oud laten worden, groepsgewijze 

aanplant van zE vrijstellen 
2016 Dunning idem 
2024 Dunning idem 



Bosbeheerplan Domein Beisbroek  

 

3A- BESTANDSFICHE – 3A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem:  Droog zand Reliëf: vlak  
Waterpartijen: / Opp.:  4,37 ha 
Open plekken en/of bosranden: /  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk,Tamme kastanje, Esdoorn, Lijsterbes 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 393 Bestandsvoorraad: 235 m³/ha Grondvlak: 23,4 m²  
Gemid. omtrek: 87,25 cm Hdom:  29,3 m Inheemse soorten: 57  % 
Sluitingsgraad:  95 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 1,5 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  30 % 
Samenstelling: Berk, Pontische rhododendron, esdoorn, lijsterbes 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  20 % 
Houtige soorten: Beuk, Hulst 
Veel voorkomende soorten:  bramen 
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: soortenarm Eiken-Beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 

Sociaal-educatieve functie:  het  bos is  toegankelijk op de daartoe aangeduide paden  
Cultuurhistorische functie: / 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning tK inperken, B oud laten worden + natuurlijke processen hebben 

voorrang - eventueel veiligheidskap of kap ter bevordering 
structuurvariatie. Bij dunningen zorgen voor het behoud van 
gesloten bosrand in overgangszone naar open 
kasteelparkomgeving 

2016 Dunning idem 
2024 Dunning idem 



Bosbeheerplan Domein Beisbroek  

 

3E- BESTANDSFICHE – 3E 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem:  Droog zand Reliëf: vlak  
Waterpartijen: / Opp.:  1,59 ha 
Open plekken en/of bosranden: /  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk,Tamme kastanje, Esdoorn, Lijsterbes 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 393 Bestandsvoorraad: 235 m³/ha Grondvlak: 23,4 m²  
Gemid. omtrek: 87,25 cm Hdom:  29,3 m Inheemse soorten: 57  % 
Sluitingsgraad:  95 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 1,5 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  30 % 
Samenstelling: Berk, Pontische rhododendron, esdoorn, lijsterbes 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  20 % 
Houtige soorten: Beuk, Hulst 
Veel voorkomende soorten:  bramen 
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: soortenarm Eiken-Beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Inheems vanaf 
2024 
Sociaal-educatieve functie:  het  bos is  toegankelijk op de daartoe aangeduide paden  
Cultuurhistorische functie: / 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning aE + tK wegwegkappen, eindkap La,  Beuk oud laten worden 

voorrang aan natuurlijke processen - eventueel veiligheidskap B. 
2016 Dunning idem 
2024 Dunning idem 

 



Bosbeheerplan Domein Beisbroek  

 

3F - BESTANDSFICHE – 3F 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  2,55 ha 
Open plekken en/of bosranden:   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Tamme kastanje, Zomereik 
Nevenboomsoorten: Douglas, Lork, lijsterbes 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: La: 60-80 j 
Stamtal/ha: 550 Bestandsvoorraad:  296 m³/ha Grondvlak: 27,1 m²  
Gemid. omtrek: 97 cm Hdom: 25,0 m Inheemse soorten: 37 % 
Sluitingsgraad:   85 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  60 % 
Samenstelling: Pontische rhododendron, Tamme kastanje 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  10 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eiken-beukenbos gedomineerd door kastanje 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Door het wegdunnen van het naaldhout en het stimuleren  van de verjonging van inheemse soorten 
zal dit bestand op termijn tot 100% inheems evolueren. Tevens aandacht voor het plaatselijk uitvoeren 
van kastanje-hakhoutbeheer, hierdoor zal tevens extra structuurdiversiteit worden gecreëerd. 
Rhododendron bestrijden. 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: Grenst aan het kasteelpark + toegangsdreef 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning Wegdunnen naaldhout tvv van verjonging inheemse 

loofhoutsoorten; lokaal kastanjemiddelhoutbeheer, zorgen 
voor structuurvariatie+oude bomen van zE en tK. Inheems 
vanaf 2024 

2016 dunning idem 
2024 dunning idem 



Bosbeheerplan Domein Beisbroek  

 

3G - BESTANDSFICHE – 3G 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  1,93 ha 
Open plekken en/of bosranden: Bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar, Lork 
Nevenboomsoorten: Tamme kastanje 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: naaldhout Leeftijd: dS: 40-60 j 
Stamtal/ha: 737 Bestandsvoorraad:  360 m³/ha Grondvlak: 36 m²  
Gemid. omtrek: 70 cm Hdom: 23,3 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  40 % 
Samenstelling: Tamme kastanje 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  10 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: zeer soortenarm eiken-beukenbos gedomineerd door naaldhout 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door het 
wegdunnen van het naaldhout en het stimuleren  van de verjonging van inheemse soorten zal dit 
bestand op termijn meer inheemse soorten bevatten (beuk, zomereik, lijsterbes).  

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: Grenst aan de Zeeweg 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning groepsgewijs kappen naaldhout, kunstmatige verjonging met zE 

en B (3 blokken van c. 0,8 ha)-inheems vanaf 2024 
2016 dunning idem 
2024 dunning idem 



Bosbeheerplan Domein Beisbroek  

 

3I - BESTANDSFICHE – 3I 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  1,89 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Naaldhout Leeftijd: 45 
Stamtal/ha: 29 Bestandsvoorraad:   78 m³/ha Grondvlak: 6,71m²  
Gemid. Omtrek: 171 cm Hdom: 26,7 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen: bestand afgesplitst van 3j  
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Vlier, douglasspar 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad <5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten; Brede stekelvaren 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Dunnen in 
functie van het oud laten worden van het Douglassparbestand 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Dit 
Douglassparbestand wordt als een voorbeeldbestand behouden. 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: Grenst aan historische Leguut site (walgracht) 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning Wegdunnen dS i.f.v. het oud laten worden van geselecteerde 

Douglassparren 
2016 dunning idem 
2024 dunning idem 



Bosbeheerplan Domein Beisbroek  

 

3J - BESTANDSFICHE – 3J 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  1,45 ha 
Open plekken en/of bosranden: Bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik  
Nevenboomsoorten: Lijsterbes 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: 60 j 
Stamtal/ha: 157 Bestandsvoorraad: 122 m³/ha Grondvlak: 12,69m²  
Gemid. omtrek: 85 cm Hdom: 20,7 m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   80 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 38,5 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  20 % 
Samenstelling: Lijsterbes 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  10 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eiken-beukenbos  
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Zomereiken laten oud worden, bij voorbereiding van de dunningen zomereiken selecteren (ontzien) die 
oud mogen worden. 
Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: Omvat een walgracht en veedrenkplaats (Leguut hoeve) 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning dS wegkappen ten voordele van zE 
2016 dunning idem 
2024 dunning idem 

 



Bosbeheerplan Domein Beisbroek  

 

3M- BESTANDSFICHE – 3M 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  1,96 ha 
Open plekken en/of bosranden: Bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik, Tamme kastanje, Robinia 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: plantjaar 1991 
Stamtal/ha:  Bestandsvoorraad:  m³/ha Grondvlak: m²  
Gemid. omtrek:  cm Hdom: m Inheemse soorten: % 
Sluitingsgraad:   %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad   % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm (jong) eikenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Open plekken maken om te proberen heideontwikkeling op gang te brengen 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: Grenst aan de Zeeweg + walgracht 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning Dunning in functie van het creëren van open plekken voor 

heideontwikkeling (zie openplektabel) + hakhoutbeheer langs 
Zeeweg (historische omwalling) 

2016 dunning idem 
2024 dunning idem 
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4A- BESTANDSFICHE – 4A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  4,11ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Grove den 
Nevenboomsoorten: berk 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: naaldhout Leeftijd:  
Stamtal/ha: 589 Bestandsvoorraad: 194 m³/ha Grondvlak: 22,5 m²  
Gemid. omtrek: 65 cm Hdom: 19,2 m Inheemse soorten: 7 % 
Sluitingsgraad:   60 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  5 % 
Samenstelling: Vlier, Sporkehout 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  85 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door het 
wegdunnen van het naaldhout en het stimuleren  van de verjonging van inheemse soorten zal dit 
bestand op termijn tot 100% inheems evolueren. Langs de E40 een c.10m brede strook sterk 
uitdunnen om heideontwikkeling te stimuleren (Rode dophei + bosmieren) 
Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning Ps dunnen en oud laten worden.  

Eventueel optredende verjonging van loofbomen bevoordelen; 
Langs E40 strook openmaken tvv heidezoom  
Aan noordzijde hakhoutbeheer op omwalling (hazelaar, zE, berk) 

2016 dunning idem 
2024 dunning idem 
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4D - BESTANDSFICHE – 4D 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  0,57 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Naaldhout Leeftijd: 60-80 
Stamtal/ha: 275 Bestandsvoorraad:   435 

m³/ha 
Grondvlak: 37,4 m²  

Gemid. Omtrek: 147 cm Hdom: 26,0 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen:  
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Vlier, douglasspar 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad <5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten; Brede stekelvaren 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Dunnen in 
functie van het oud laten worden van het Douglassparbestand 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Dit 
Douglassparbestand wordt als een voorbeeldbestand behouden. 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: Grenst aan historische Leguut site (walgracht) 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning Wegdunnen dS i.f.v. het oud laten worden van geselecteerde 

Douglassparren 
2016 dunning idem 
2024 dunning idem 



Bosbeheerplan Domein Beisbroek  

 

4E - BESTANDSFICHE – 4E 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  0,24 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Tamme kastanje (Hakhout) 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hakhout Bestandstype:  Loofhout Leeftijd: 40-60 
Stamtal/ha:  Bestandsvoorraad:   m³/ha Grondvlak:  m²  
Gemid. Omtrek: cm Hdom: m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = 5-100/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen:  
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad <5 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype:  
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Eén van de weinige zuivere hakhoutbestanden in het bosgebied. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Dit bestand 
wordt als een voorbeeldbestand voor hakhout behouden. Het hakhout is bovendien een goede buffer 
tegen de autostrade. 
Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: Grenst aan historische Leguut site (walgracht) 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Hakhoutkap  
2016 Hakhoutkap  
2024 Hakhoutkap  
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4F- BESTANDSFICHE – 4F 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  1,49ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Corsikaanse den, Lork 
Nevenboomsoorten: berk 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: naaldhout Leeftijd: 60-80 
Stamtal/ha: 550 Bestandsvoorraad: 351 m³/ha Grondvlak: 33,6 m²  
Gemid. omtrek: 95 cm Hdom: 22,9 m Inheemse soorten: 7 % 
Sluitingsgraad: 75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  25 % 
Samenstelling: Lijsterbes 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  60 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door het 
wegdunnen van het naaldhout en het stimuleren  van de verjonging van inheemse soorten zal dit 
bestand op termijn tot 100% inheems evolueren.  

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning Wegdunnen naaldhout tvv van verjonging inheemse 

loofhoutsoorten (beuk, zE, lijsterbes, berk) 
Bosrand in hakhout omvormen dwz kappen naaldhout + aanplant 
eik, hazelaar, haagbeuk 
Accepteren verjonging lijsterbes en berk, later hakhout 
(bescherming historische omwalling) 

2016 dunning idem 
2024 dunning idem 
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4G- BESTANDSFICHE – 4G 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  1,95 ha 
Open plekken en/of bosranden: Bosrand naar autostrade  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik, Berk 
Nevenboomsoorten: Els, T. kastanje, Hazelaar, Lijsterbes 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: plantjaar 1991 
Stamtal/ha:  Bestandsvoorraad:  m³/ha Grondvlak: m²  
Gemid. omtrek:  cm Hdom: m Inheemse soorten: % 
Sluitingsgraad:   %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad   0 % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  1 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: jong zomereiken bestand ingeplant op droge hei (ontstaan na windworp) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Bij zuivering aangeplante soorten bevoordelen op opschietende exoten (Valse acacia) en ev. Berk 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: Grenst aan de Zeeweg + walgracht 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning wegzuiveren berk en eventueel dunnen tvv van zE  
2016 dunning idem 
2024 dunning idem 
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4K- BESTANDSFICHE – 4K 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  1,96 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar, Lork, Beuk, Tamme kastanje, Zomereik 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: naaldhout Leeftijd: dS: 40-60 
Stamtal/ha: 452 Bestandsvoorraad: 358 m³/ha Grondvlak: 34,6 m²  
Gemid. omtrek: 113 cm Hdom: 21,7 m Inheemse soorten: 16 % 
Sluitingsgraad: 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Lijsterbes 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  10 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten: Brede stekelvaren 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door het 
wegdunnen van het naaldhout en het stimuleren  van de verjonging van inheemse soorten zal dit 
bestand op termijn tot 100% inheems evolueren. Bij dunningen worden prioritair de aanwezige beuken 
en zomereiken vrijgesteld. 
Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning Larix & dS dunnen en prioritair loofbomen vrijstellen en oud laten 

worden-structuurvariatie/wastine 
2016 dunning idem 
2024 dunning idem 
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4L- BESTANDSFICHE – 4L 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  0,29 ha 
Open plekken en/of bosranden: Bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik, Beuk 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: plantjaar 1991 
Stamtal/ha:  Bestandsvoorraad:  m³/ha Grondvlak: m²  
Gemid. omtrek:  cm Hdom: m Inheemse soorten: % 
Sluitingsgraad:   %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad   0 % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  1 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: jong zomereiken bestand ingeplant op droge hei (ontstaan na windworp) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Open plekken maken op plaatsen waar nu nog (vaak dode) struikheipollen aanwezig zijn. 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: Grenst aan de Zeeweg + walgracht 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning wegzuiveren berk en eventueel dunnen tvv van beuk en zE  
2016 dunning idem 
2024 dunning idem 
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4M- BESTANDSFICHE – 4M 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  0,48 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Lork 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: naaldhout Leeftijd: 45 
Stamtal/ha: 265 Bestandsvoorraad: 221 m³/ha Grondvlak: 20,2 m²  
Gemid. omtrek: 105 cm Hdom: 23,7 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad: 75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 14,5 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  5 % 
Samenstelling: berk 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  30 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Eindkap van het 
bestand voorzien in 2008, nadien inschakelen in begrazingsblok heideveld.  

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning Eindkap Lorkenbestand  

2009 e.v. Extensieve begrazing  
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4N - BESTANDSFICHE – 4N 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  1,34 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar 
Nevenboomsoorten: Berk 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Gemengd Leeftijd: 65 
Stamtal/ha: 354 Bestandsvoorraad: 304 m³/ha Grondvlak: 24,0 m²  
Gemid. omtrek: 60 cm Hdom: 30,0 m Inheemse soorten: 67 % 
Sluitingsgraad: 75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand:  0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  70 % 
Samenstelling: berk 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  30 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eiken-berkenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Douglasspar 
dunnen en oud laten worden.Spontaan verjongingsproces laten doorgaan, waarschijnlijk hierdoor meer 
inheemse soorten in de toekomst. 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning dS dunnen en oud laten worden + spontaan verjongsproces (b, 

dS)  
Hakhoutbeheer langs bosrand Zeeweg (historische walstructuur) 

2016 dunning idem 
2024 dunning idem 

 



Bosbeheerplan Domein Beisbroek  

 

4O - BESTANDSFICHE – 4O 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  0,90 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar 
Nevenboomsoorten: Berk 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Gemengd Leeftijd: 65 
Stamtal/ha: 354 Bestandsvoorraad: 304 m³/ha Grondvlak: 24,0 m²  
Gemid. omtrek: 60 cm Hdom: 30,0 m Inheemse soorten: 67 % 
Sluitingsgraad: 75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand:  0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  70 % 
Samenstelling: berk 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  30 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eiken-berkenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Douglasspar 
dunnen en oud laten worden. Spontaan verjongingsproces laten doorgaan, waarschijnlijk hierdoor 
meer inheemse soorten in de toekomst. 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning dS dunnen en oud laten worden + spontaan verjongsproces (b, 

dS)  
Hakhoutbeheer langs bosrand Zeeweg (historische walstructuur) 

2016 dunning idem 
2024 dunning idem 

 



Bosbeheerplan Domein Beisbroek  

 

4P- BESTANDSFICHE – 4P 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  0.15 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Berk ? 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: 20-40 
Stamtal/ha:  Bestandsvoorraad:  m³/ha Grondvlak:  m²  
Gemid. omtrek: cm Hdom:  Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad: 75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand:  0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eiken-berkenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: berkenbestand staat op oude grens = dubbele omwalling. De 
walstructuur is nog goed zichtbaar. 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning instandhouding omwallingsstructuur door periodiek afzetten 

bomen en struiken (hakhoutbeheer) 
2016 dunning idem 
2024 dunning idem 
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4R- BESTANDSFICHE – 4R 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  0.49 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Berk 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: < 20 
Stamtal/ha: 472 Bestandsvoorraad:  6 m³/ha Grondvlak: 2,5 m²  
Gemid. omtrek: 26 cm Hdom: 7,3 Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad: 75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand:  0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  50 % 
Samenstelling: Berk 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eiken-berkenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Sociaal-educatieve functie:  sluit aan bij het heideveld en weerspiegelt aldus één van de 
successiestadia van het heide-ecosysteem. 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 geen Niets doen, spontane ontwikkeling en opnemen in het 

begrazingsblok. 
2016 geen idem. 
2024 geen idem 
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4S- BESTANDSFICHE – 4S 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  0,52 ha 
Open plekken en/of bosranden: Bosrand naar autostrade  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik, Berk 
Nevenboomsoorten: Els, T. kastanje, Hazelaar, Lijsterbes 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: plantjaar 1991 
Stamtal/ha:  Bestandsvoorraad:  m³/ha Grondvlak: m²  
Gemid. omtrek:  cm Hdom: m Inheemse soorten: % 
Sluitingsgraad:   %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad   0 % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  1 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: jong zomereiken bestand ingeplant op droge hei (ontstaan na windworp) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Bij zuivering aangeplante soorten bevoordelen op opschietende exoten (Valse acacia) en ev. Berk 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: Grenst aan de Zeeweg + walgracht 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning wegzuiveren Berk/Acacia en eventueel dunnen tvv van zE  
2016 dunning idem 
2024 dunning idem 
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4U- BESTANDSFICHE – 4U 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  0,68ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Amerikaanse eik, Douglasspar, Lork, Beuk,  
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Gemengd Leeftijd: dS: 45 
Stamtal/ha: 1248 Bestandsvoorraad: 516 m³/ha Grondvlak: 49,4 m²  
Gemid. omtrek: 54 cm Hdom: 21,7 m Inheemse soorten: 2 % 
Sluitingsgraad: 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  25 % 
Samenstelling: Amerikaanse eik, Douglasspar 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  10 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten: Brede stekelvaren 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Amerikaanse 
eik zeer sterk wegdunnen evenals het naaldhout ten voordele van beuk (mag oud worden) en andere 
inheemse soorten (spontaan verjongend of eventueel indien niet zo, aan te planten) 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning Wegdunnen Amerikaanse eik en naaldhout tvv van vrijstelling en 

verjonging inheemse loofhoutsoorten 
+ kunstmatige verjonging B+zE (vanaf 2024 inheems) 

2016 dunning Idem 
2024 dunning idem 

 





Bosbeheerplan Charteuzinnenbos  

Bestandsfiches  
 
Eigenaar: Stad Brugge 
Domein: Chartreuzinnenbos 
 

1A - BESTANDSFICHE – 1A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  1,73ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar, Grove den, Corsikaanse den 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: naaldhout Leeftijd: 60-80 
Stamtal/ha: 619 Bestandsvoorraad:  598 m³/ha Grondvlak: 52,3 m²  
Gemid. omtrek: 99 cm Hdom: 26,9 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   > 80 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  5 % 
Samenstelling: Vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  20 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door het 
wegdunnen van het naaldhout en het stimuleren  van de verjonging van inheemse soorten zal dit 
bestand op termijn tot 100% inheems evolueren. 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning Hoogdunning naaldhout - bestand als naaldhout laten 

verouderen  
2020 dunning idem 



Bosbeheerplan Charteuzinnenbos  

 

1C - BESTANDSFICHE – 1C 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  2,39ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik Grove den, Tamme kastanje 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: naaldhout Leeftijd: 60 
Stamtal/ha: 806 Bestandsvoorraad:  428 m³/ha Grondvlak: 44,8 m²  
Gemid. Omtrek: 70 cm Hdom: 25,1 m Inheemse soorten: 5 % 
Sluitingsgraad:   > 80 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  5 % 
Samenstelling: Vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0% / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  20 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door het 
wegdunnen van het naaldhout en het stimuleren  van de verjonging van inheemse soorten zal dit 
bestand op termijn tot 100% inheems evolueren. 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning Hoogdunning grove den - als G. dennenbestand laten 

verouderen  
2020 dunning eventueel groepsgewijze kap op einde planperiode tvv loofhout 
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1D - BESTANDSFICHE – 1D 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog-vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  0,59ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Amerikaanse eik, Grove den, Tamme kastanje 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Gemengd Leeftijd: 60 
Stamtal/ha: 1297 Bestandsvoorraad:  353 m³/ha Grondvlak: 39,3 m²  
Gemid. Omtrek: 60 cm Hdom: 21,8 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  35 % 
Samenstelling: Vlier, Amerikaanse vogelkers, Tamme kastanje 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: <5 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad 15 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm Eiken-Beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Tamme 
kastanje als hakhout beheren (omlooptijd 12-15 jaar of langer) 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door het 
wegdunnen van grove den en Amerikaanse eik en het stimuleren  van de verjonging van inheemse 
soorten zal dit bestand op termijn uit een groter aandeel inheemse boomsoorten bestaan. 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: relict voormalig kastanjehakhout (beheer) 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning Wegdunnen naaldhout tvv van verjonging inheemse 

loofhoutsoorten,  
hakhoutbeheer Tamme kastanje en aE (cultuurhistorisch aspect) 

2020 dunning eindkap den  
,   
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1E - BESTANDSFICHE – 1E 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog-vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  0,71 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar, Grove den 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Naaldhout Leeftijd: 40-60 
Stamtal/ha: 393 Bestandsvoorraad:  597 m³/ha Grondvlak: 45,5 m²  
Gemid. Omtrek: 130 cm Hdom: 31,2 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Vlier, 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad 10 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door het fors 
wegdunnen van het naaldhout en het stimuleren  van de verjonging van inheemse soorten zal dit 
bestand op termijn uit een groter aandeel inheemse boomsoorten bestaan. 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: geen 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning hoogdunning naaldhout (douglas bevoordelen) 
2020 dunning idem 
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1H - BESTANDSFICHE – 1H 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  1,95ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Naaldhout Leeftijd: 60-80 
Stamtal/ha: 943 Bestandsvoorraad:  426m³/ha Grondvlak: 37,7m²  
Gemid. Omtrek: 71cm Hdom: 21,7 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad <5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door het fors 
wegdunnen van het naaldhout en het stimuleren  van de verjonging van inheemse soorten zal dit 
bestand op termijn uit een groter aandeel inheemse boomsoorten bestaan. Tevens wordt in de 
bosrand fors gedund om een heidezoom te laten ontwikkelen 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: geen 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning femelkap dS  (2 x helft van bestand) + verjongen met zomereik 

en beuk als hoofdboomsoorten.. 
2020 dunning Idem - Inheems vanaf 2020 
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1I - BESTANDSFICHE – 1I 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  1,30ha 
Open plekken en/of bosranden: /  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik 
Nevenboomsoorten: Lijsterbes, Berk, Hazelaar, Spork 
Mengingsvorm en groepen: groepsgewijs 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: plantjaar 2004 
Stamtal/ha: 2500 Bestandsvoorraad:  nvt  Grondvlak: nvt  
Gemid. omtrek: nvt Hdom: nvt Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   < 25 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: nvt 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): nieuwe dreef van Zomereik door bestand 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: zie nevenboomsoorten 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad <5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: nvt 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: dreef 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 Zuivering 

 
+ Heidezoom laten ontwikkelen in de berm van de dreef 

2020 Zuivering + Heidezoom laten ontwikkelen in de berm van de dreef 
 
 
 
 
 
 



Bosbeheerplan Charteuzinnenbos  

1J - BESTANDSFICHE – 1J 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  1,45 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Tamme kastanje, Esdoorn, beuk, zomereik 
Nevenboomsoorten: Lork, Berk, Amerikaanse eik 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: 60-80 
Stamtal/ha: 481 Bestandsvoorraad:  310m³/ha Grondvlak: 30,0m²  
Gemid. Omtrek: 133 cm Hdom: 19,3 m Inheemse soorten: 20 % 
Sluitingsgraad:   90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  50 % 
Samenstelling: Amerikaanse vogelkers, esdoorn 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 15 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm bos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door het fors 
wegdunnen van lork, Tamme kastanje en Amerikaanse eik en het stimuleren  van de verjonging van 
inheemse soorten zal dit bestand op termijn uit een groter aandeel inheemse boomsoorten bestaan. 
De beuken worden gespaard opdat ze oud zouden kunnen worden. Amerikaanse vogelkers bestrijden.

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: geen 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning Lork en aE kappen, tamme kastanje dunnen en esdoorn, 

zomereik en berk bevoordelen.  
2020 dunning Idem - Inheems vanaf 2020 



Bosbeheerplan Charteuzinnenbos  

 

1K- BESTANDSFICHE – 1K 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  1,02 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Naaldhout Leeftijd: 40-60 
Stamtal/ha:  Bestandsvoorraad:   m³/ha Grondvlak: m²  
Gemid. Omtrek: cm Hdom:  m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad <5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: geen 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning dunnen dS om als goed douglasbestand te behouden geudrende 

planperiode 
2020 dunning  
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2A - BESTANDSFICHE – 2A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  1,26 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Amerikaanse eik 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: 40-60 
Stamtal/ha: 393 Bestandsvoorraad:  259 m³/ha Grondvlak: 22,7m²  
Gemid. Omtrek: 184 cm Hdom: 28,4m Inheemse soorten: 0% 
Sluitingsgraad:   90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 3,1 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  25 % 
Samenstelling: esdoorn 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm bos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door het fors 
wegdunnen van Amerikaanse eik en het stimuleren  van de verjonging van inheemse soorten zal dit 
bestand op termijn uit 100% inheemse boomsoorten (in casu Gewone esdoorn) bestaan.  

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: geen 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning Kappen aE, bevoordelen esdoorn (spontaan) + kunstmatige 

verjongingsgroepen van eik en beuk).  
2020 dunning Idem - Inheems vanaf 2020  
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2F- BESTANDSFICHE – 2F 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  0,20 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Naaldhout Leeftijd:  
Stamtal/ha: 943 Bestandsvoorraad:  419 m³/ha Grondvlak: 37,7m²  
Gemid. Omtrek:71 cm Hdom: 21 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad <5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Douglasspar 
wordt sterk gedund tvv inheemse soorten die spontaan kunnen verjongen of die aangeplant zullen 
worden (beuk, zomereik). 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: geen 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning nog jonge douglas laten doorgroeien tot kaprijpe dS 
2020 dunning idem 
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2G - BESTANDSFICHE – 2G 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  0,34 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Populier 
Nevenboomsoorten: Tamme kastanje, berk 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd:  
Stamtal/ha: 206 Bestandsvoorraad:  175 m³/ha Grondvlak: 16,6m²  
Gemid. Omtrek: 80cm Hdom: 31 m Inheemse soorten: 19 % 
Sluitingsgraad:   75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  15 % 
Samenstelling: hazelaar 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  45 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm bos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Populier kappen 
en kastanje fors dunnen en zomereik bevoordelen. Op die manier bestand doen evolueren naar 80-
100% inheems. 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: geen 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning Kastanje dunnen 
2020 dunning Eindkap populieren, zE aanplanten 

 





Bosbeheerplan Tudor 

Bestandsfiches  
Eigenaar: Stad Brugge 
Domein: Tudor 
 

1A - BESTANDSFICHE – 1A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  1,20 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Grove den 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: naaldhout Leeftijd:  
Stamtal/ha: 314 Bestandsvoorraad:  225 m³/ha Grondvlak: 23,2 m²  
Gemid. omtrek: 107 cm Hdom: 23,3 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   45 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  5 % 
Samenstelling: Vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  85 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Dennen kunnen verder oud worden. Verjonging van inheems loofhout tussen de dennen wordt 
geleidelijk aan bevoordeeld bij de dunningen zodat het bestand meer gemengd wordt. 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning Bevoordelen verjonging inheems loofhout indien aanwezig 
2020 dunning Bevoordelen verjonging inheems loofhout indien aanwezig 

 



Bosbeheerplan Tudor 

 

1B - BESTANDSFICHE – 1B 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog-vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  1,77 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Tamme kastanje, Zomereik, Esdoorn 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 354 Bestandsvoorraad:  251 m³/ha Grondvlak: 23,6 m²  
Gemid. Omtrek: 105 cm Hdom: 26,8 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   85 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 13,2 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  65 % 
Samenstelling: Esdoorn, Tamme kastanje 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad 15 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm Eiken-Beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door het 
wegdunnen van Tamme kastanje en het stimuleren  van de verjonging van inheemse soorten 
(zomereik en esdoorn)  zal dit bestand op termijn uit 100%  inheemse boomsoorten bestaan. Ook de 
structuurvariatie zal daarbij sterk toenemen. 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: relict voormalig kastanjehakhout (beheer) 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning Wegdunnen tamme kastanje tvv van verjonging inheemse 

loofhoutsoorten (zE en Ed). 
2020 dunning idem. 
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1C - BESTANDSFICHE – 1C 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog-vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  2,34 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Naaldhout Leeftijd: niet gekend 
Stamtal/ha: 177 Bestandsvoorraad:  725 m³/ha Grondvlak: 43,4m²  
Gemid. Omtrek: 176 cm Hdom: 37,3 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Vlier, esdoorn, douglasspar 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad <5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Dunnen in 
functie van kwaliteitshout en het verder oud laten worden van het bestand. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Dit 
Douglassparbestand wordt niet op korte termijn omgevormd. Eventuele verjonging van inheemse 
soorten wordt wel bevoordeeld bij de dunningen. 
Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: gelegen langs hoofddreef kasteeldomein (nr B16) 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning dunnen Douglas i.f.v. het oud laten worden van geselecteerde 

Douglas + bevoordelen van inheemse verjonging indien 
aanwezig 

2020 dunning idem 
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1D - BESTANDSFICHE – 1D 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog-vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  2,41 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: niet gekend 
Stamtal/ha: 106 Bestandsvoorraad: 270 m³/ha Grondvlak: 19,3 m²  
Gemid. Omtrek: 150 cm Hdom: 31,6 m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:  > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Vlier, esdoorn  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad < 5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten: Brede stekelvaren, Wijfjesvaren 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Dunnen in 
functie van het maximaal oud laten worden van het Beukenbestand (oude en dode bomen = toename 
fractie dood hout) 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: geen 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning dunnen i.f.v. maximaal oud laten worden als Beukenbos.  

Aandacht voor grens kasteelpark-bosrand (gesloten karakter), 
dood hout en structuurvariatie 

2020 dunning idem 
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1E - BESTANDSFICHE – 1E 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog-vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  2,13 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Naaldhout Leeftijd: niet gekend 
Stamtal/ha: 177 Bestandsvoorraad:  725 m³/ha Grondvlak: 43,4m²  
Gemid. Omtrek: 176 cm Hdom: 37,3 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Vlier, esdoorn, douglasspar 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad <5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Dunnen in 
functie van kwaliteitshout en het verder oud laten worden van het bestand. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Dit 
Douglassparbestand wordt niet op korte termijn omgevormd. Eventuele verjonging van inheemse 
soorten wordt wel bevoordeeld bij de dunningen. 
Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: gelegen langs hoofddreef kasteeldomein (nr B16) 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning dunnen Douglas i.f.v. het oud laten worden van geselecteerde 

Douglas + bevoordelen van inheemse verjonging indien 
aanwezig 

2020 dunning idem 
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2A - BESTANDSFICHE - 2A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  0,92 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk, Douglasspar 
Nevenboomsoorten: Berk 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: niet gekend 
Stamtal/ha: 157 Bestandsvoorraad: 401 m³/ha Grondvlak: 30,1 m²  
Gemid. Omtrek: 159 cm Hdom: 31,3 m Inheemse soorten: 87 % 
Sluitingsgraad:  > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Vlier, esdoorn  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad < 5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten: Brede stekelvaren,  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Wegdunnen Douglasspar (laten ontwikkelen naar 100% inheems bestand). Dunnen beuk i.f.v. 
het maximaal oud laten worden van het Beukenbestand (oude en dode bomen = toename 
fractie dood hout + meer structuurvariatie). 
Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: aanwezigheid O.L.V. kapel-grot 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning Wegdunnen  douglasspar i.f.v. toename inheemse soorten B en 

zE.  
Vooral B oud laten worden, dood hout en structuurvariatie 

2020 dunning idem 
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2B - BESTANDSFICHE – 2B 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog-vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  0,39 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Naaldhout Leeftijd: niet gekend 
Stamtal/ha: 177 Bestandsvoorraad:  725 m³/ha Grondvlak: 43,4m²  
Gemid. Omtrek: 176 cm Hdom: 37,3 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Vlier, esdoorn, douglasspar 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad <5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Dunnen in 
functie van kwaliteitshout en het verder oud laten worden van het bestand. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Dit 
Douglassparbestand wordt niet op korte termijn omgevormd. Eventuele verjonging van inheemse 
soorten wordt wel bevoordeeld bij de dunningen. 
Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: gelegen langs hoofddreef kasteeldomein (nr B16) 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning dunnen Douglas i.f.v. het oud laten worden van geselecteerde 

Douglas + bevoordelen van inheemse verjonging indien 
aanwezig 

2020 dunning idem 
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2C - BESTANDSFICHE – 2C 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  4,84 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Grove den 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: naaldhout Leeftijd:  
Stamtal/ha: 314 Bestandsvoorraad: 234 m³/ha Grondvlak: 23,2 m²  
Gemid. omtrek: 107 cm Hdom: 23,6 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   45 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  5 % 
Samenstelling: Vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  85 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Hoogdunning 
grove den, laten oud worden als dennenbestand, exoten verwijderen. Langs E40 zoom boomvrij 
maken (10m) voor heideontwikkeling. Verjonging van inheems loofhout tussen de dennen wordt 
geleidelijk aan bevoordeeld bij de dunningen zodat het bestand meer gemengd wordt. 
Op plaatsen waar de dennen van slechte kwaliteit zijn kan lokaal een kleine groep weggekapt worden 
en deze plek spontaan verder laten evalueren. 
Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning Bevoordelen verjonging inheems loofhout indien aanwezig 
2020 dunning Bevoordelen verjonging inheems loofhout indien aanwezig 
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2D - BESTANDSFICHE – 2D 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  0,54 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Tamme kastanje 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: niet gekend 
Stamtal/ha: 1415 Bestandsvoorraad: 1,4 m³/ha Grondvlak: 1,13 m²  
Gemid. Omtrek: cm Hdom: m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:  > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  0 % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad 0 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Hakhoutbeheer 
van Tamme kastanje. Langs de E40 Tamme kastanje om de 8 jaar afzetten om kansen te geven aan 
de heideontwikkeling (Rode dophei en struikhei). Tevens extra levenskansen voor bosmier. 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 hakhoutbeheer hakhoutbeheer Tamme kastanje (12j-jarige cyclus)  
2020 hakhoutbeheer Hakhoutbeheer strook Tamme kastanje langs E40 (over 10 m 

breedte) 
2024 hakhoutbeheer Hakhtoutbeheer Tamme kastanje in bestand 
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3A - BESTANDSFICHE - 3A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  3,19 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk, Tamme kastanje, Grove den 
Nevenboomsoorten: 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: niet gekend 
Stamtal/ha: 717 Bestandsvoorraad: 328 m³/ha Grondvlak: 164,1 m²  
Gemid. Omtrek: 101 cm Hdom: 31 m Inheemse soorten: 57 % 
Sluitingsgraad:  > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 4 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 45 % 
Samenstelling: beuk, Vlier, esdoorn, berk, rododendron 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  10 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten: Brede stekelvaren,  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Wegdunnen Grove den, Amerikaanse eik en Tamme kastanje (laten ontwikkelen naar 100% inheems 
bestand).  
Dunnen beuk i.f.v. het maximaal oud laten worden van beuken (oude en dode bomen = toename 
fractie dood hout + meer structuurvariatie). 
Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning hoogdunning tvv van beuk, laagdunning om exoten in te perken 

(tvv beukenbestand). Langs de noordoostrand gesloten scherm 
behouden (cfr scherp contrast (gesloten) bos-park en tuin). 

2020 dunning idem 
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3E - BESTANDSFICHE – 3E 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog-vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  2,24 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Naaldhout Leeftijd: niet gekend 
Stamtal/ha: 177 Bestandsvoorraad:  725 m³/ha Grondvlak: 43,4m²  
Gemid. Omtrek: 176 cm Hdom: 37,3 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Vlier, esdoorn, douglasspar 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad <5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Dunnen in 
functie van kwaliteitshout en het verder oud laten worden van het bestand. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Dit 
Douglassparbestand wordt niet op korte termijn omgevormd. Eventuele verjonging van inheemse 
soorten wordt wel bevoordeeld bij de dunningen. 
Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: gelegen langs hoofddreef kasteeldomein (nr B16) 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning dunnen Douglas i.f.v. het oud laten worden van geselecteerde 

Douglas + bevoordelen van inheemse verjonging indien 
aanwezig 

2020 dunning idem 
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3F - BESTANDSFICHE – 3F 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  0,84 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk, Douglasspar 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: niet gekend 
Stamtal/ha: 147 Bestandsvoorraad: 399 m³/ha Grondvlak: 28,9 m²  
Gemid. Omtrek: 167 cm Hdom: 31,5 m Inheemse soorten: 87 % 
Sluitingsgraad:  > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Vlier, esdoorn 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad < 5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten: Brede stekelvaren,  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Wegdunnen 
Douglasspar (laten ontwikkelen naar 100% inheems bestand). Dunnen beuk i.f.v. het maximaal oud 
laten worden van het Beukenbestand (oude en dode bomen = toename fractie dood hout + meer 
structuurvariatie). 
Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: gelegen naast kasteeltuin 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning Wegdunnen  douglasspar i.f.v. toename inheemse soorten. 

Dunnen beuken i.f.v. het oud laten worden van geselecteerde 
beuken, dood hout en structuurvariatie  
Behoud van scherpe park-bosgrens (gesloten zuidwestelijke 
bosrand) 

2020 dunning idem 
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3G - BESTANDSFICHE – 3G 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  1,17 ha 
Open plekken en/of bosranden:   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk, Tamme kastanje, Amerikaanse eik, Zomereik 
Nevenboomsoorten: 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: niet gekend 
Stamtal/ha: 550 Bestandsvoorraad: 463 m³/ha Grondvlak: 38,8 m²  
Gemid. Omtrek: 100 cm Hdom: 31 m Inheemse soorten: 21 % 
Sluitingsgraad:  > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 14,8 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  25 % 
Samenstelling: Tamme kastanje 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  10 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten: Brede stekelvaren,  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Uitdunnen 
Amerikaanse eik en Tamme kastanje (laten ontwikkelen naar 100% inheems bestand van zomereik en 
beuk) 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning Ae en tK kappen verjongen met beuk en zomereik (nadien 

zuiveren)  
2020 dunning idem 
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4A - BESTANDSFICHE – 4A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  1,30 ha 
Open plekken en/of bosranden:   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Tamme kastanje, Amerikaanse eik 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: niet gekend 
Stamtal/ha: 472 Bestandsvoorraad: 252 m³/ha Grondvlak: 27,4 m²  
Gemid. Omtrek: 136 cm Hdom: 22,3 m Inheemse soorten: 21 % 
Sluitingsgraad:  > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0,6 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  45 % 
Samenstelling: Tamme kastanje, Vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten: Brede stekelvaren,  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eiken-beukenbos gedomineerd door T. Kastanje 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Wegdunnen 
Tamme kastanje en Amerikaanse eik (laten ontwikkelen naar 100% inheems bestand van zomereik en 
beuk, door aanplant of spontane verjonging van deze soorten) 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning groepsgewijze kap tK (in 2 fasen), verjongen met in hoofdzaak B. 

Behoud van scherpe bosrand langs weideperceel (4f) 
2020 dunning idem 
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4C- BESTANDSFICHE – 4C 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  0,78 ha 
Open plekken en/of bosranden:   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Tamme kastanje, Amerikaanse eik, Zomereik, Robinia 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: niet gekend 
Stamtal/ha: 589 Bestandsvoorraad: 487 m³/ha Grondvlak: 46,8 m²  
Gemid. Omtrek: 119 cm Hdom: 21 m Inheemse soorten: 32 % 
Sluitingsgraad:  > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  40 % 
Samenstelling: AM. Eik, Robinia, beuk 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten:  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eiken-beukenbos gedomineerd door exoten 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Wegdunnen 
Tamme kastanje, Robinia en Amerikaanse eik (laten ontwikkelen naar 100% inheems bestand van 
zomereik en beuk, door aanplant of spontane verjonging van deze soorten) 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning aE, R en tK dunnen tvv zE, B en linde bevoordelen  
2020 dunning idem 

 



Bosbeheerplan Tudor 

 

4G - BESTANDSFICHE – 4G 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  0,91 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: < 20 jaar 
Stamtal/ha:  Bestandsvoorraad: m³/ha Grondvlak: m²  
Gemid. Omtrek: cm Hdom: 6 m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:  > 80 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  0  % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  80 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten:  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: jonge aanplant  
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Matig selectief 
dunnen i.f.v. structuurvariatie en diversiteit.  

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning dunnen i.f.v. structuurvariatie en diversiteit   
2020 dunning idem 

 



Bosbeheerplan Tudor 

 

4H- BESTANDSFICHE – 4H 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  1,42 ha 
Open plekken en/of bosranden:   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: niet gekend 
Stamtal/ha:  Bestandsvoorraad: m³/ha Grondvlak: m²  
Gemid. Omtrek: cm Hdom: m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:  > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eiken-beukenbos  
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Beuken oud 
laten worden 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning Beuken oud laten worden, eventueel nog 

hoogdunning/veiligheidskap  
2020 dunning idem 

 



Bosbeheerplan Tudor 

 

4I- BESTANDSFICHE – 4I 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  0,82 ha 
Open plekken en/of bosranden:   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Corsikaanse den, Douglasspar en beuk 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: niet gekend 
Stamtal/ha: 658 Bestandsvoorraad: 759 m³/ha Grondvlak: 65,8m²  
Gemid. Omtrek: 160 cm Hdom: 27,2 m Inheemse soorten: 1% 
Sluitingsgraad:  > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 20,3 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Samenstelling: vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten:  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eiken-beukenbos  
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Beuken 
oud laten worden. Geleidelijk wegdunnen van het naaldhout tvv inheemse soorten die zich 
spontaan vestigen of aangeplant worden( beuk-zomereik) 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning Eindkap naaldhout, zE aanplanten als hoofdbooomsoort 
2020 dunning Zuivering  

zorgen voor scherpe bosgrens thv 4f 
 
 
 
 
 
 
 



Bosbeheerplan Tudor 

4J - BESTANDSFICHE – 4J 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  0,91 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: < 20 jaar 
Stamtal/ha:  Bestandsvoorraad: m³/ha Grondvlak: m²  
Gemid. Omtrek: cm Hdom: 6 m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:  > 80 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  0  % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  80 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten:  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: jonge aanplant  
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Matig selectief 
dunnen i.f.v. structuurvariatie en diversiteit.  

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning dunnen i.f.v. structuurvariatie en diversiteit   
2020 dunning idem 

 



Bosbeheerplan Coppietersbos/Galgenbosje 

Bestandsfiches  
Eigenaar: Stad Brugge 
Domein: Coppietersbos/Galgenbosje 

Coppieters 1A -BESTANDSFICHE– 1A Coppieters 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  3,64ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand naar straat  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk 
Nevenboomsoorten: Esdoorn, Lijsterbes 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: 80 -100 
Stamtal/ha: 98 Bestandsvoorraad:  768 m³/ha Grondvlak: 44 m²  
Gemid. omtrek: 230 cm Hdom: 40 m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   50-75 %  Vitaliteit: matig (ouderdom) Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = <5/ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  50 % 
Samenstelling: Vlier, Hulst, Am. vogelkers, Lijsterbes, Beuk 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: <5 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  60 % 
Houtige soorten: bramen, Klimop 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype:  
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Oude beuken met hoge ecologische waarde + interessante spontane bosverjonging.  
Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden + speelbos. Door inrichtingsacties kan 
de speelzone nog aantrekkelijker gemaakt worden. 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning Alleen facultatieve dunning in functie van risicobomen, 

afgezaagde bomen en dood hout als spelelement en voor de 
ecologische functie in het bos laten. 

2012 Dunning idem 
2016 Dunning idem 
2020 Dunning idem 



Bosbeheerplan Coppietersbos/Galgenbosje 

 

Galgenbosje 1A -BESTANDSFICHE– 1A Galgenbosje
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.:  0,50ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand naar straat  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk, Haagbeuk 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: 100-120 jaar (stoven 

400 jaar) 
Stamtal/ha: ng Bestandsvoorraad:  ng Grondvlak: ng  
Gemid. Omtrek: ng Hdom: ng Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: beperkt 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): hakhoutstoven van ruim 400 jaar oud 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0% / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype:  
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden, het is echter geen speelzone 
Cultuurhistorische functie: Oudste gekende hakhoutstoven uit de wijde regio 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning Alleen facultatieve dunning in functie van risicobomen, oud 

hakhout zo veel mogelijk beschermen tegen beschadiging. 
2012 Dunning idem 
2016 Dunning idem 
2020 Dunning idem 

 







Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 
 

Bosplaats ‘Versnipperde bossen bij Tillegem’ 
Domein Hertebos 

 
 

Bosbeheerder bestand 5a 
OCMW Brugge 
Ruddershove 4 
8000 Brugge 

Tel. 050/44.94.11 
 

Namen en adressen (mede-)eigenaar(s): 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kadastraal overzicht van de opgenomen percelen (inclusief boswegen) 
 

Brugge, afd., sectie perceel opp.(ha) bestandsnr. 
26, B 102z 0,4907 5a 
26, B 132k 0,5654 5a 
26, B 133k 0,0120 5a 
26, B 134p 0,3639 5a 
26, B 136c 1,1167 5a 

  2,5487  



 

Beheerwerken: kaptabel 
 

Bestand Boomsoort leeftijd opp, 
ha 20

07
 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

20
23

 

20
24

 

20
25

 

20
26

 

5a zE, B ng 2,55   O       X    O    X    O     
 
X = dunningskap, O = facultatieve dunningskap, h = hakhoutkap 
zE: zomereik, B: beuk 
 
 
Kadasternummers en opmerkingen bij de beheermaatregelen 

Bestand Kadasterpercelen Opmerkingen 

5a 102z, 132k, 133k,134p,136c  
 
 



5A - BESTANDSFICHE – 5A    OCMW Brugge 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem:  Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.: 2,55 ha 
Open plekken en/of bosranden: geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik, Beuk 
Nevenboomsoorten: Es, Esdoorn  
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loof Leeftijd: onbekend 
Stamtal/ha: 187 Bestandsvoorraad:  404 m³/ha Grondvlak: 27,8m²  
Gemid. omtrek: 166cm (zE) Hdom:  33m (zE) Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   >  75%  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand: 31,4 m³/ha / Liggend: dun = >100/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): enkele gaten in het kronendak 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad 50 % 
Samenstelling: Beuk, Esdoorn, Gladde iep, Hazerlaar, Es, Zomereik 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: <5 % / boomlaag: <5 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  40 % 
Houtige soorten: Esdoorn, Zomereik 
Veel voorkomende soorten:  Braam, Kamperfoelie, Brandnetel, Stekelvaren 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie  en  Eiken-Beukenbos 
met Adelaarsvaren 
Potentieel natuurlijke : Elzen-Vogelkersbos en Typisch Eiken-Beukenbos natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geziend de ecologische waarde van het bestand wordt ervoor gekozen om de economische functie als nihil te 
beschouwen.   
Ecologische functie 
Het bestand is reeds ecologisch waardevol door de oude inheemse bomen. Deze kunnen verder oud worden tot 
hun natuurlijke leeftijd. Er worden geen exploitaties voorzien met uitzondering van het vellen van gevaarlijke 
bomen en het bestrijden van woekerende exoten. 
(nog aanvullen)         
       - > 90% inheems: 2007 

‐ Agressieve exoten: Momenteel geen. Amerikaanse vogelkers wordt bestreden zodra deze problematisch 
zou beginnen voorkomen (>10% bedekking). 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: geen 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 Facultatieve dunning Alleen in functie van bestrijding exoten en vellen 

gevaarlijke randbomen. 
2020 Facultatieve dunning Idem 2012 

 
 







Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 
 

Bosplaats: Coppietersbos  (Domein De Boomhut) 
 
 

Bosbeheerder 
Gemeenschapsonderwijs-De boomhut BSGO 

Scholengroep 25 Brugge-Oostkamp 
Kon. Leopold III-laan 102 

8200 Brugge 
 

Boseigenaar 
Domein van het gemeenschapsonderwijs 

Emile Jacqmainlaan 20 
1000 Brussel 

 
 
 
 
 



 

Kadastraal overzicht van de opgenomen percelen (inclusief boswegen) 
 

Brugge, afd., sectie perceel opp.(ha) bestandsnr. 
27, D 562l 3,1943 1a+2a+3a+4a+5a+6a 



 

Beheerwerken: kaptabel 
 

Bestand Boomsoorten
opp, 
ha 20
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1a Ed,tK, Li, zE 0,31  o    o    o    o    o   
2a B,tK,Es, Hazelaar 0,4  o    o/h    o    o/h    o   
3a Boomgaard 0,23                     
4a tK,(Ed, Es) 0,37  o    o    o    o    o   
5a Po 0,19 E       h       h   o   

6a 
B, (Zw. walnoot, 

vAc) 0,24  o    o    o    o    o   
  1,74                     

X = dunningskap, O = facultatieve dunningskap, h = hakhoutkap, E = kaalslag over gehele bestand  
zE: zomereik, tK: Tamme kastanje, aVo: Amerikaanse vogelkers, aE: Amerikaanse eik,  B: beuk, La:lariks, dS, Douglasspar, Pc; Corsikaanse 
den, Ps:grove den, Be:berk 
dS: douglasspar, Li = Linde, Ed = Esdoorn, Es = Es, vAc = Valse acacia 
 
Kadasternummers en opmerkingen bij de beheermaatregelen 
Bestand Kad nrs Opmerkingen

1a 562l kap enkel i.f.v. veiligheid en structuurvariatie/diversiteit 
2a 562l kap enkel i.f.v. veiligheid en structuurvariatie/diversiteit 
3a 562l Boomgaard 
4a 562l kap enkel i.f.v. veiligheid en structuurvariatie/diversiteit 
5a 562l populier kappen, verjonging met houtkant van streekeigen soorten 
6a 562l kap enkel i.f.v. veiligheid en structuurvariatie/diversiteit 



1A - BESTANDSFICHE – 1A    De Boomhut 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: antropogeen (droog zand) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.:  0,31 ha 
Open plekken en/of bosranden:volledige bestand is eigenlijk randstrook  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Esdoorn, Tamme kastanje 
Nevenboomsoorten: Linde, Zomereik, Hulst 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ongelijkjarig 
Stamtal/ha: 324 Bestandsvoorraad:  188m³/ha Grondvlak: 19,2m²  
Gemid. omtrek:  76cm Hdom:  niet relevant (ca 25m) Inheemse soorten: 75 % 
Sluitingsgraad:  50-75  %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig 
Dood Hout: Staand: 0  m³/ha / Liggend: dun = 5-100 stuks/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  50-75% 
Samenstelling: Pontische rhododendron, Hulst 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  75 % 
Houtige soorten: bramen, Amerikaanse vogelkers, zomereik, hulst, esdoorn, beuk, tamme kastanje 
Veel voorkomende soorten:  diverse voorjaarsbloeiers 
Vermeldenswaardige soorten: Meiklokje, Robertskruid 
Huidig vegetatietype: Variant van het Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren (sensu Cornelis et al., 2007) 
Potentieel natuurlijke : niet bepaald 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
De economische functie is voor wat betreft houtoogst verwaarloosbaar aangezien het een moeilijk exploiteerbaar 
bos is door de nabij omgeving van de gebouwen, de afspanning en de speelplaats. Vellingen gebeuren alleen in 
functie van veiligheid en in functie van het bewaren van de diverse soortensamenstelling en het vrijzetten van de 
monumentale bomen.  
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Het bos is ecologisch reeds 
interessant vanwege de diverse soortensamenstelling en de goed ontwikkelde kruid- en struiklaag. Zolang de 
veiligheid dit toestaat kunnen bomen oud worden. Bij dunningen zullen inheemse soorten worden bevoordeeld. 
In het bijzonder zal aandacht besteed worden aan het in toom houden van Amerikaanse vogelkers.  
> 90% inheems vanaf 2012 
 
Sociaal-educatieve functie:  bos maakt deel uit van schooldomein 
Cultuurhistorische functie: / 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning In functie van veiligheid of regelen van de 

soortensamenstelling 
2012 Facultatieve dunning Idem 
2016 Facultatieve dunning Idem 
2020 Facultatieve dunning Idem 
2024 Facultatieve dunning Idem 

 



 

2A - BESTANDSFICHE – 2A    De Boomhut 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: antropogeen (droog zand) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.:  0,40 ha 
Open plekken en/of bosranden: volledig bestand is bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk, Tamme kastanje, Gewone es 
Nevenboomsoorten: Hazelaar, Vlier 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: Middelhout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ongelijkjarig 
Stamtal/ha: 216 Bestandsvoorraad:  103m³/ha Grondvlak: 12,7m²  
Gemid. omtrek:  95cm Hdom:  19,5m (Beuk) Inheemse soorten: 82% 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig 
Dood Hout: Staand: 0  m³/ha / Liggend: dun = 5-100 /ha - dik = 11-30/ha  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  25 % 
Samenstelling: Gewone esdoorn 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  50 % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  Brandnetel, Braam, Klimop 
Vermeldenswaardige soorten: Zevenblad, Dovenetel 
Huidig vegetatietype: Variant van het Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren (sensu Cornelis et al., 2007) 
Potentieel natuurlijke : niet bepaald 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Zie bestand 1a 
Ecologische functie 
Zie bestand 1a. In dit bestand wordt veel liggend dood hout waargenomen dat gebruikt wordt als speeltuig. 
Hiernaast hebben deze stammen uiteraard een ecologische en natuureducatieve functie. 
> 90% inheems vanaf 2012 

Sociaal-educatieve functie:  bos maakt deel uit van schooldomein 
Cultuurhistorische functie: / 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning In functie van veiligheid of regelen van de 

soortensamenstelling 
2012 Facultatieve dunning en/of 

hakhoutkap 
Idem 2008, hakhoutstoven (Es, Hazelaar,…) kunnen 
worden afgezet. 

2016 Facultatieve dunning Idem 2008 
2020 Idem 2012 Idem 2012 
2024 Facultatieve dunning Idem 2008 

 



 

4A - BESTANDSFICHE – 4A    De Boomhut 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: antropogeen (droog zand) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.:  0,37 ha 
Open plekken en/of bosranden:/  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Tamme kastanje  
Nevenboomsoorten: Gewone es, Esdoorn 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 147 Bestandsvoorraad:  547m³/ha Grondvlak: 50 m²  
Gemid. omtrek: 177 cm Hdom:  28,7 m Inheemse soorten: 6% 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand: 0  m³/ha / Liggend: dun = 5-100/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): alle Tamme kastanjes 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  10-25 % 
Samenstelling: Gewone esdoorn 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  90 % 
Houtige soorten: Gewone esdoorn, tamme kastanje, Amerikaanse vogelkers, Gewone esdoorn, Sneeuwbes 
Veel voorkomende soorten:  Braam, Kleefkruid, Scherpe boterbloem, Klimop, Fluitekruid, Stinkende Gouwe 
Vermeldenswaardige soorten: boshyacint, robertskruid 
Huidig vegetatietype: Variant van het Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren (sensu Cornelis et al., 2007). 
Potentieel natuurlijke : niet bepaald 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Zie 1a 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Het bestand bevat unieke 
eeuwenoude kastanjebomen. Deze zullen zo goed mogelijk worden beschermd en kunnen verder oud worden. 
- agressieve exoten: Amerikaanse vogelkers is beperkt aanwezig en wordt verder bestreden 
 > 90% inheems: niet binnen periode van het beheerplan  

Sociaal-educatieve functie:  bos maakt deel uit van schooldomein 
Cultuurhistorische functie: / 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning In principe wordt er niet gekapt in dit unieke bosbestand, 

alleen voor de bestrijding van Am. vogelkers en omwille 
van duidelijke veiligheidredenen zal ingegrepen worden. 

2012 Facultatieve dunning Idem 
2016 Facultatieve dunning Idem 
2020 Facultatieve dunning Idem 
2024 Facultatieve dunning Idem 

 



 

5A - BESTANDSFICHE – 5A    De Boomhut 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: antropogeen (droog zand) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.:   0,19ha 
Open plekken en/of bosranden:bestand is eigenlijk een bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Populier 
Nevenboomsoorten: Tamme kastanje, Iep,Valse acacia, Es, Zomereik 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd:  
Stamtal/ha: 142 Bestandsvoorraad:  482m³/ha Grondvlak: 58,3m²  
Gemid. omtrek: 227 cm Hdom: 25 m Inheemse soorten :0 % (in 2006) 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: achteruitgaand bij Populier Houtkwaliteit: matig 
Dood Hout: Staand: 0  m³/ha / Liggend: dun < 5 stuks /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  50 % 
Samenstelling: Gladde iep 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  100 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Variant van het Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren (sensu Cornelis et al., 2007). 
Potentieel natuurlijke : niet bepaald 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Een eenmalige houtoogst van de Populier wordt voorzien in 2007 en vervolgens wordt aan hakhoutbeheer gedaan 
met een omloop van ca. 7 jaar (brandhout). Her en der kan een spaartelg (vb. Zomereik, Iep) behouden blijven als 
hoogstam. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Het bestand wordt versneld 
omgevormd naar een inheems gemengd hakhoutbestand onder de vorm van een houtkant. Dit gebeurt door een 
combinatie van aanplantingen (Zomereik, Lijsterbes, Hazelaar, Meidoorn, Ratelpopulier, Spork)  en het gebruik 
van de bestaande struiklaag (Iep, Tamme kastanje, Es, Esdoorn, Robinia, Zomereik).   
- agressieve exoten: Japanse duizendknoop is massaal aanwezig en wordt verder bestreden. 
 > 90% inheems: vanaf 2007 
Sociaal-educatieve functie:  bos maakt deel uit van schooldomein, soortenrijke houtkant  
Cultuurhistorische functie: / 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2007 eindkap Heraanplant met gemengde hakhout- en struiksoorten 
2014 Hakhoutkap Mooie exemplaren kunnen als spaartelg behouden blijven 
2021 Hakhoutkap Idem 2014 

 



 

6A - BESTANDSFICHE – 6A    De Boomhut 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: antropogeen (droog zand) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.:  0,24 ha 
Open plekken en/of bosranden:/  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk, Robinia 
Nevenboomsoorten: Zwarte walnoot (1 groot exemplaar) 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ongelijkjarig 
Stamtal/ha: 59 Bestandsvoorraad:  122 m³/ha Grondvlak: 17,5 m²  
Gemid. omtrek: 221 cm Hdom:  niet relevant Inheemse soorten: 77 % 
Sluitingsgraad:   50- 75%  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: ng 
Dood Hout: Staand: 0  m³/ha / Liggend: dun = <5/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen):Zwarte walnoot 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  50-75% 
Samenstelling: Vlier, Gewone esdoorn, pontische rododendron 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  50 % 
Houtige soorten: Pontische rhododendron,, vlier, gewone esdoorn 
Veel voorkomende soorten:  Braam, Klimop, Brandnetel 
Vermeldenswaardige soorten: Hondsdraf, Robertskruid 
Huidig vegetatietype: nitrofiel loofbos (geen type bepaald) 
Potentieel natuurlijke : niet bepaald 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Zie 1a 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Zie 1a. 
- agressieve exoten: Intomen uitzaai Rhododendron en Amerikaanse vogelkers. 
> 90% inheems: niet binnen termijn van beheerplan 

Sociaal-educatieve functie:  bos maakt deel uit van schooldomein 
Cultuurhistorische functie: / 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning In functie van veiligheid of regelen van de 

soortensamenstelling 
2012 Facultatieve dunning Idem 
2016 Facultatieve dunning Idem 
2020 Facultatieve dunning Idem 
2024 Facultatieve dunning Idem 

 
 











Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 
 

Bosplaats ‘Holmstuck-Godtshoeve’ (woonhuis) 

Bosplaats ‘Versnipperde privé-bossen bij Chartreuzinnenbos’ (domein Messem) 
 
 

Bosbeheerder 
Elphica NV 

De heer Bogaert Frank 
Torhoutse Steenweg 408 

8200 Brugge 
 

Namen en adressen (mede-)eigenaar(s): 
 

Bogaert, Elisabeth Marie Schotspad 7 8300 Knokke-Heist 
Bogaert, Philip Jean Platanendreef 4 8200 Brugge  
Bogaert, Catharina Annie Potaardestraat 42 9250 Waasmunster 

 
 
 
 

 
 
 



Kadastraal overzicht van de opgenomen percelen (inclusief boswegen) 
 

Brugge, afd., sectie perceel opp.(ha) bestandsnr. 
24, A 262b 0,1644 bos 
24, A 605b 1,6519 1a 
24, A 613d 0,4922 1c 
24, A 613e 1,0648 1c+1d 
27, E 1 0,0970 1e 
27, E 10c 0,0093 1d 
27, E 2 0,2420 1e 
27, E 3 1,2840 1e 
27, E 43b 0,1003 1d + 1e 
27, E 4a 3,1140 1e 
27, E 5 0,2040 1d (weg) 
27, E 6 0,1220 bos 
27, E 7a 2,1368 1b+1d 
30B 278g 0,5475 2d 
30B 279g 0,6398 2d 
30B 280 0,6440 2c 
30B 281a 0,5340 2c 
30B 296b 0,5200 2b 
30B 297a 0,4630 2c 
30B 298a 0,4760 2c 
30B 302b 1,1000 2c 
30B 304b 0,6600 2a+2b 
30B 305d 0,0200 2b 
30B 305h 0,1767 2b (weg) 
30B 308d 1,7778 2b 
30B 314 0,0560 2b 
30B 316b 0,6610 2a+2b 
30B 318c 0,1417 2a+2b 

 Opp (ha) 19,10  



Beheerwerken: kaptabel 

Bestand Boomsoorten opp, ha
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1a dS 1,45  O    xv    O    xv    O   
1b zE, B, (La, aVo) 0,31  O    x    O    x    O   
1c Ps 0,66  O    x    O    x    O   
1d dS, Be, (tK,…) 2,05  O    x    O    x    O   
1e La, aE, zE, tK, dS, B, aVo 3,37  O    x    O    x    O   
2a tKa, B (dS, Be) 1,68  O    X/h    O    O    O/h   
2b zE, dS, La, tK, (Be, Ed, B, Li) 2,49  O    X     O    O    O   
2c zE, tK 3,32   O       O       O       O       O     
2d open plek: weiland 1,04                     

  16,37                     
X = dunningskap, O = facultatieve dunningskap, h = hakhoutkap, xv = verjongingskap  
zE: zomereik, tK: Tamme kastanje, aVo: Amerikaanse vogelkers, aE: Amerikaanse eik,  B: Beuk, La:Lariks, dS: Douglasspar, Ps:Grove den, Be:Berk 
Li: Linde, Ed: Gewone Esdoorn. 
 
Kadasternummers en opmerkingen bij de beheermaatregelen 

Bestand Kad nrs Opmerkingen

1a 605b (deel) 

 Telkens een zoom van ca. 20m breedte 
kappen en verjongen met Zomereik 
en/of Beuk 

1b 7a (deel) Bestrijden Am. vogelkers 

1c 613d, 613e(deel)  

1d 613e (deel), 7a (deel), 5 (deel), 10c, 43b (deel) 

Bij dunnen soortenvariatie bevorderen 
door andere soorten dan Douglas te 
bevoordelen 

1e 1,2,3,4a (deel), 43b (deel) 
aVo bestrijden, zE, Be en B bevoordelen 
bij dunningen 

2a 308d (deel), 304b (deel), 316b (deel), 318c (deel), 305h (deel)   

2b 296b, 305d, 314, 308d (deel), 304b (deel), 316b (deel), 318c (deel), 305h (deel)   

2c 302b, 298a, 297a, 281a, 280   

2d 279g, 278g 
Natuurgericht beheer: geen bemesting 
en herbicidengebruik 

 
 



1A - BESTANDSFICHE – 1A    Elphica NV 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand  (ZaG(z)) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.: 1,45ha 
Open plekken en/of bosranden: geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naald Leeftijd: 35 
Stamtal/ha: 865 Bestandsvoorraad:  460 m³/ha Grondvlak: 39,4 m²  
Gemid. omtrek: 76cm Hdom:  22,5m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   >  75%  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand: 7,9 m³/ha / Liggend: dun = 5-100/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Samenstelling: Vlier, Am. vogelkers 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:  Braam 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam sensu Cornelis et al. 2007. 
Potentieel natuurlijke : Arm Eiken-Beukenbos droge variant  

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Goede economische potenties voor de Douglas. De huidige dunningsachterstand zal geleidelijk worden 
weggewerkt. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
- Agressieve uitheemse soorten: Am. vogelkers zeer beperkt aanwezig 
- > 90% inheems vanaf: niet binnen de termijn van het beheerplan  
- Het bestand zal geleidelijk aan worden omgevormd naar Zomereik en/of Beuk via zoomsgewijze kappen. Bij 
elke dunning wordt ook een zoom van zo’n 20m weggekapt te beginnen vanaf de Lindendreef en opnieuw 
beplant met inheems loofhout. 
 
Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: bestand ligt langs hoofddreef B25 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Faculatieve dunning  
2012 Dunning Zoom verjongen met Zomereik/Beuk 
2016 Faculatieve dunning  
2020 Dunning Zoom verjongen met Zomereik/Beuk 
2024 Faculatieve dunning  

 



 

1B - BESTANDSFICHE – 1B    Elphica NV 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand  (ZaG(z)) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.: 0,31ha 
Open plekken en/of bosranden: geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik, Beuk 
Nevenboomsoorten: Lariks 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout + Naald Leeftijd: divers 
Stamtal/ha: 285 Bestandsvoorraad:  201 m³/ha Grondvlak: 19,1 m²  
Gemid. omtrek:80cm zE, 153cm B Hdom:  20,6m (zE), 23,3m (B) Inheemse soorten: 82 % 
Sluitingsgraad:   >  75%  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand: 0 m³/ha / Liggend: dun = <5/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  25-50 % 
Samenstelling: Am. vogelkers, Hulst, Rhododendron, Lijsterbes 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: 5-25 % / boomlaag: <5 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  25-50 % 
Houtige soorten: Tamme kastanje, Lork, Hulst, Douglasspar, Amerikaanse vogelkers 
Veel voorkomende soorten:  Stekelvaren, Braam, Kamperfoelie 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam sensu Cornelis et al. 2007. 
Potentieel natuurlijke : Arm Eiken-Beukenbos droge variant variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
Ecologische functie 
Het bestand is nu reeds ecologisch interessant door het talrijk voorkomen van Zomereik en oude Beuken. De 
goede exemplaren kunnen verder oud worden. Het is de bedoeling om de struiklaag beter te laten ontwikkelen, 
waarbij Amerikaanse vogelkers geleidelijk zal plaatsmaken voor minder agressieve soorten zoals Lijsterbes, 
Esdoorn, Hulst, Spork, Berk en Tamme kastanje. 
- Agressieve uitheemse soorten: Am. vogelkers zal bestreden worden. 
- > 90% inheems vanaf: 2012 
 
Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: / 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Faculatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2012 Dunning Zomereik bevoordelen aangezien deze in het bestand 

dreigt overgroeid te worden door voornamelijk de beuken. 
2016 Faculatieve dunning  
2020 Dunning Idem 2012 
2024 Faculatieve dunning  



 

1C - BESTANDSFICHE – 1C    Elphica NV 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand  (ZaG(z)) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.: 0,66ha 
Open plekken en/of bosranden: geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Grove den 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naald Leeftijd: 55 
Stamtal/ha: 865 Bestandsvoorraad:  690 m³/ha Grondvlak: 66,7 m²  
Gemid. omtrek: 99cm Hdom:  24,5m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   > 75%  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand: 7,8 m³/ha / Liggend: dun = <5/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  10-25% 
Samenstelling: Berk, Esdoorn 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  >95% 
Houtige soorten: Bramen 
Veel voorkomende soorten:  Stekelvaren 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam sensu Cornelis et al. 2007. 
Potentieel natuurlijke : Arm Eiken-Beukenbos droge variant variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Goede economische potenties voor de Grove dennen. Deze kunnen verder oud en dik worden. 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
Ecologische functie 
Door verder uitdunnen en oud worden van de dennen zal een struiklaag van vooral Berk, Lijsterbes en Zomereik 
ontwikkelen. Mooie exemplaren uit deze struiklaag kunnen vrijgesteld worden en later uitgroeien tot 
toekomstboom. 
- Agressieve uitheemse soorten: / 
- > 90% inheems vanaf: 2007 (dennen > 70j vanaf 2020) 
 
Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Faculatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2012 Dunning  
2016 Faculatieve dunning  
2020 Dunning  
2024 Faculatieve dunning  

 



 

1D - BESTANDSFICHE – 1D    Elphica NV 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand   (ZaG(z)) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.: 2,05ha 
Open plekken en/of bosranden: geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar 
Nevenboomsoorten: Ruwe berk, Tamme kastanje, Beuk, Zomereik, Am. eik 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs, diverse soorten werden individueel tussen dS geplant: Beuk, Zomereik, 
Tamme kastanje, Am. eik 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naald + Loof Leeftijd: 20 
Stamtal/ha: 707 Bestandsvoorraad:  67 m³/ha Grondvlak: 12,5 m²  
Gemid. omtrek: 60 cm (dS) Hdom:  9,7 m (dS) Inheemse soorten: 25 % 
Sluitingsgraad:   >  75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig 
Dood Hout: Staand: 7,8 m³/ha / Liggend: dun = geen - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  0 % 
Samenstelling: zie boomlaag 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: <5 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad 50 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten:  Stekelvaren, Braam 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam sensu Cornelis et al. 2007. 
Potentieel natuurlijke : Arm Eiken-Beukenbos droge variant variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
De economische functie is in dit bestand ondergeschikt aan de andere functies. Het bestand zal beheerd worden 
als een gemengd parkbos waarbij door vroege dunningen breed uitgroeiende bomen van diverse soorten ontstaan 
met goed ontwikkelde kronen. De houtkwaliteit zal bijgevolg beperkt zijn.  
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
Ecologische functie 
Door vroege dunningen en selecties ontstaat een ecologisch interessant bos met een grote variatie aan 
boomsoorten en een goed ontwikkelde struik- en kruidlaag.  
- Agressieve uitheemse soorten: Am. vogelkers zal bestreden worden. 
- > 90% inheems vanaf: niet binnen de termijn van het beheerplan 
 
Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Faculatieve dunning  
2012 Dunning Soortenmenging bevorderen door de nevenboomsoorten te 

bevoordelen op de Douglas 
2016 Faculatieve dunning  
2020 Dunning  
2024 Faculatieve dunning  

 



 

1E - BESTANDSFICHE – 1E    Elphica NV 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand  (ZaGz(z)) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.: 3,37 ha 
Open plekken en/of bosranden: beukenhaag aan Diksmuids Heerweg  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar, Lariks 
Nevenboomsoorten: Amerikaanse eik, Tamme kastanje, Beuk, Zomereik 
Mengingsvorm en groepen: Groepsgewijs en stamsgewijs: gevarieerd bestand 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naald + Loof Leeftijd: divers 
Stamtal/ha: 688 Bestandsvoorraad:  348 m³/ha Grondvlak: 33,2 m²  
Gemid. omtrek: 98 cm (La) Hdom:  25m (La) Inheemse soorten: 11 % 
Sluitingsgraad:   >  75%  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand: 0 m³/ha / Liggend: dun = >100/ha (houtwal) - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): zeer lange gestapelde houtwal in het bestand 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  75-90 % 
Samenstelling: Wilde lijsterbes, Tamme kastanje, Amerikaanse vogelkers, Hulst 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: 25-50 % / boomlaag: 5-25 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  5-25 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:  Stekelvaren, Bramen  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam sensu Cornelis et al. 2007. 
Potentieel natuurlijke : Arm Eiken-Beukenbos droge variant variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
Ecologische functie 
Bij dunningen zal de variatie bevorderd worden door Zomereik en Beuk te bevoordelen. 
- Agressieve uitheemse soorten: Am. vogelkers is op enkele plaatsen erg talrijk aanwezig en zal bestreden 
worden. 
- > 90% inheems vanaf: niet binnen de termijn van het beheerplan 
 
Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: bestand ligt langs hoofddreef B25 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Faculatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2012 Dunning  
2016 Faculatieve dunning  
2020 Dunning  
2024 Faculatieve dunning  

 



 

2A - BESTANDSFICHE – 2A    Elphica NV 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: antropogeen + vochtig  zand (ZcG en ZdG) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.: 1,68 ha 
Open plekken en/of bosranden: geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Tamme kastanje (hakhoutlaag), Beuk 
Nevenboomsoorten: Berk, Douglas 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs en groepsgewijs (groep hakhout Tamme kastanje) 
Bedrijfsvorm: Middelhout Bestandstype: loofhout + naald Leeftijd: niet gekend 
Stamtal/ha: 108 (hooghout) Bestandsvoorraad:69m³/ha (hooghout) Grondvlak: 7 m² (hooghout)  
Gemid. omtrek: 35 cm (hakhout) 
                          140cm (Beuk) 

Hdom:  20,7m (Beuk) Inheemse soorten: 67 % (hooghout)

Sluitingsgraad:   >75% Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand: m³/ha / Liggend: dun = 5-100/ha - dik = 11-30/ha - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  25-50 % 
Samenstelling: Am. vogelkers, Tamme kastanje, Lijsterbes 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  5-25 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:  Braam, Stekelvaren 
Vermeldenswaardige soorten: geen opnamen ter beschikking 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam sensu Cornelis et al. 2007. 
Potentieel natuurlijke : Arm Eiken-Beukenbos droge variant variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Alleen het hakhout van Tamme kastanje wordt met het oog op houtopbrengst uitgebaat. Het hooghout kan verder 
spontaan ontwikkelen en oud worden. Dunningen gebeuren alleen facultatief en in functie van het verwijderen 
van woekerende en/of gevaarlijke bomen.  
Ecologische functie 
Het beheer is uitsluitend gericht op het verkrijgen van een gevarieerd bestand met mooie oude bomen. Uiteraard 
is dit ecologisch dan ook zeer waardevol. In 2012 wordt een beperkte dunning uitgevoerd in het naaldhout zodat 
het bestand  >90% inheems zal zijn. Vanaf dan vinden alleen nog facultatieve dunningen plaats.  
- Agressieve uitheemse soorten: Am. vogelkers zal bestreden worden. 
- > 90% inheems vanaf: 2012 
 
Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: bossen van kasteelpark Messem en Blauwe Toren 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning  
2012 Dunning/hakhoutkap Specifiek dunnen in naaldhout zodat bestand > 90% 

inheems (subsidie) 
2016 Facultatieve dunning  
2020 Facultatieve dunning  
2024 Facultatieve dunning/hakhoutkap  

 



 

2B - BESTANDSFICHE – 2B    Elphica NV 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: antropogeen + vochtig  zand (ZcG en ZdG) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.: 2,49 ha 
Open plekken en/of bosranden: geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik, , Lariks  
Nevenboomsoorten: Douglasspar, Tamme kastanje, Beuk, Berk, Linde, Esdoorn 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs  
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loof + Naald Leeftijd: ongelijkjarig 
Stamtal/ha: 324 Bestandsvoorraad:   367 m³/ha Grondvlak: 32,4 m²  
Gemid. omtrek: zie tabel per soort Hdom: zie tabel per soort Inheemse soorten: 65 % 
Sluitingsgraad:   >  75%  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand: 7,8 m³/ha / Liggend: dun = 5-100ha - dik =1-10/ha  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  5-25% 
Samenstelling: Esdoorn, Am. vogelkers, Tamme kastanje, Lijsterbes 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: <5 % / boomlaag: <5 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  5-25 % 
Houtige soorten: Esdoorn 
Veel voorkomende soorten:  geen opnamen ter beschikking  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam sensu Cornelis et al. 2007. 
Potentieel natuurlijke : Arm Eiken-Beukenbos droge variant variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
De doelstellingen i.v.m. de economische functie zijn nihil. De bomen kunnen verder spontaan ontwikkelen en 
oud worden. Dunningen gebeuren alleen facultatief en in functie van het verwijderen van woekerende en/of 
gevaarlijke bomen.  
Ecologische functie 
Het beheer is uitsluitend gericht op het verkrijgen van een gevarieerd bestand met mooie oude bomen. Uiteraard 
is dit ecologisch dan ook zeer waardevol. In 2012 wordt een beperkte dunning uitgevoerd in het naaldhout zodat 
het bestand  >90% inheems zal zijn. Vanaf dan vinden alleen nog facultatieve dunningen plaats.  
- Agressieve uitheemse soorten: Am. vogelkers zal bestreden worden. 
- > 90% inheems vanaf: 2012 
 
Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: bossen van kasteelpark Messem en Blauwe Toren 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning  
2012 Dunning Specifiek dunnen in naaldhout zodat bestand > 90% 

inheems (subsidie) 
2016 Facultatieve dunning  
2020 Facultatieve dunning  
2024 Facultatieve dunning  

 



 

2C - BESTANDSFICHE – 2C    Elphica NV 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: antropogeen + vochtig  zand (ZcG en ZdG) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.: 3,32 ha 
Open plekken en/of bosranden: geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik, Tamme kastanje 
Nevenboomsoorten: / 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ongelijkjarig 
Stamtal/ha: 265 Bestandsvoorraad:  239 m³/ha Grondvlak: 21,2 m²  
Gemid. omtrek: 175 cm (zE) Hdom: 26,3 m (zE) Inheemse soorten: 79 % 
Sluitingsgraad:   >  95%  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand: 7,8 m³/ha / Liggend: dun = 5-100ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  5-25 % 
Samenstelling: Am. vogelkers, Laurierkers, Tamme kastanje 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: < 5% / boomlaag: <5 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  5-25 % 
Houtige soorten: Tamme kastanje en Am. vogelkers 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: geen opnamen ter beschikking 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam sensu Cornelis et al. 2007. 
Potentieel natuurlijke : Arm Eiken-Beukenbos droge variant variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
De doelstellingen i.v.m. de economische functie zijn nihil. De bomen kunnen verder spontaan ontwikkelen en 
oud worden. Dunningen gebeuren alleen facultatief en in functie van het verwijderen van woekerende en/of 
gevaarlijke bomen. 
Ecologische functie 
Het beheer is uitsluitend gericht op het verkrijgen van een gevarieerd bestand met mooie oude bomen. Uiteraard 
is dit ecologisch dan ook zeer waardevol. Er zijn alleen facultatieve dunningen voorzien.  
- Agressieve uitheemse soorten: Am. vogelkers en Laurierkers zullen bestreden worden. 
- > 90% inheems vanaf: 2008 (bij eerste facultatieve dunning worden enkele Tamme kastanjes gekapt om dit te 
bereiken) 
 
Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: bossen van kasteelpark Messem en Blauwe Toren 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning  
2012 Facultatieve dunning  
2016 Facultatieve dunning  
2020 Facultatieve dunning  
2024 Facultatieve dunning  

 
 







Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 
 

Bosplaats ‘Versnipperde privé-bossen bij Tillegem’ 
 
 

Bosbeheerder bestand 4a 
Maertens Maria 

Daverlostraat 170, app. 87 
8310 Brugge 

 (Contact: Joachim Meire, Daverlostraat 347, 8310 Brugge 
Tel. 0498/35.19.88 ) 

 
Namen en adressen (mede-)eigenaar(s): 

Lagrou, Claudine Marie Koningin Elisabethlaan 1 8000 Brugge 
Lagrou, Francine Therese Oudengemse laan 12 8370 Blankenberge 

 
 
 
 
 



 

Kadastraal overzicht van de opgenomen percelen (inclusief boswegen) 
 

Brugge, afd., sectie perceel opp.(ha) bestandsnr. 
24, A 663f 0,8165 4a 

  0.8165  



 

Beheerwerken: kaptabel 
 

Bestand Boomsoorten
opp, 
ha 20
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4a L, Li 0,82  O    X    O    X    O   
X = dunningskap, O = facultatieve dunningskap, h = hakhoutkap Ek: eindkap 
L: Larix, Li: Winterlinde 
 
Kadasternummers en opmerkingen bij de beheermaatregelen 
Bestand Kad nrs Opmerkingen 

4a 663f Zie fiche 



4A - BESTANDSFICHE – 4A  Maria Maertens 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand (Zbg) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.:  0,82 ha 
Open plekken en/of bosranden:/  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Larix, Winterlinde, Douglas 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype:Naald + loof Leeftijd: ca. 55 jaar 
Stamtal/ha: 472 Bestandsvoorraad: 380 m³/ha Grondvlak: 32,8m²  
Gemid. omtrek: zie fiche/soort  Hdom:  niet relevant Inheemse soorten 30  % 
Sluitingsgraad: >75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand: 0 m³/ha / Liggend: dun = 5-100/ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): mooi ontwikkeldeLindes 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  5-25% 
Samenstelling: Vlier, Esdoorn, Am. vogelkers 
Amerikaanse vogelkers:   
                                         zaailingen:<5 %  / struiklaag: <5 % / boomlaag: % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad 5-25 % 
Houtige soorten: Hulst, Am. vogelkers, Esdoorn 
Veel voorkomende soorten: Klimop, Braam, Kamperfoelie 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam. 
Potentieel natuurlijke : arm Eiken-Beukenbos en eikenbos droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Zowel de Douglas, Larix als de Winterlinde bieden economische potenties indien deze deskundig gedund worden 
en indien houtverkopen kunnen gebeuren in samenwerking met andere eigenaars zodat voldoende volume kan 
geoogst worden.  
  
Ecologische functie 
Dit is het enige bestand in het bosgebied dat volwassen Winterlindes bevat. Deze zullen worden vrijgesteld zodat 
hun verdere ontwikkeling niet belemmerd wordt. Door windval ontstonden al enkele gaten en is een goede kruid-
en struiklaag zich aan het ontwikkelen. Via dunningen wordt het nodige licht toegelaten om deze ontwikkeling 
verder te zetten. 

- Agressieve exoten: Am. vogelkers wordt bestreden 
- > 90% inheems: niet binnen de termijn van het beheerplan 

 
Sociaal-educatieve functie:  bos niet toegankelijk, grenst wel aan parking provinciedomein Tillegem  
Cultuurhistorische functie: grenst aan hoofddreef 2B 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning  
2012 Dunning  
2016 Facultatieve dunning  
2020 Dunning  
2024 Facultatieve dunning  

 
 







Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 
Bosplaats ‘Holmstuck-Godtshoeve’ 

Domein Holmstuck 
 
 

Bosbeheerder 
van Outryve d’Ydewalle Bertil 

Torhoutse Steenweg 412 
8200 Brugge (Sint-Andries) 

Tel. 050/20.15.07 
 

Namen en adressen (mede-)eigenaar(s): 



Kadastraal overzicht van de opgenomen percelen (inclusief boswegen) 
 
Brugge, afd., sectie perceel opp.(ha) Bestandsnr. 

27,E 8 0,0900 5 
27,E 9 0,3470 5 
27,E 10a 0,0640 4 
27,E 10b 0,0273 weg 
27,E 11a 1,1470 3 
27,E 11b 0,4120 4 
27,E 11c 0,0257 weg 
27,E 11d 0,0258 3 
27,E 12c 0,4600 1 
27,E 12d 0,7040 1 
27,E 31c 0,1840 4 
27,E 34c 0,9020 6 
27,E 37c 0,4000 7 
27,E 39b 0,0920 weg 
27,E 41b 0,4300 5 
27,E 43a 0,1000 weg 
27,E 44b 1,8000 8 
24,A 614b 1,5550 2 
24,A 619a 1,0100 2 
24,A 620b 1,1460 1 

  10,9218  



Beheerwerken: kaptabel 

Bestand Boomsoort Leeftijd opp, ha 20
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1 L (tKa, B, Be, Do) 1954/1975 2,26   O       X       O       X       O     
2 Do (L,tKa,aVo) 1950 2,62   O       X       O       X       O     
3 Do, aE (Be) 1989 1,17   O       X/h       O       X/h       O     
4 Do, B (aE, L) 1890 (B) 1,00   O       X       O       X       O     
5 zE, wE 2003 0,50                                   Z     
6 B (zE) 1890 0,89   O       O       O       O       O     
7 B (zE) 1890 0,41   O       O       O       O       O     
8 zE (Do) 1930 (zE), 1940 (Do) 2,09   O       X       O       X       O     

 
X = dunningskap, O = facultatieve dunningskap, h = hakhoutkap 
B = Beuk, Ed = Gewone esdoorn, Do = Douglas, L = Lork (Larix), Be = Berk, tKa = Tamme kastanje, zE = Zomereik, wE = Wintereik, aE = Amerikaanse eik  
 
Kadasternummers en opmerkingen bij de beheermaatregelen 

Bestand Kad nrs Opmerkingen 

1 620b, 12c, 12d, 31c(deel) 
groep jonge Douglassen (1975)  aanwezig in bestand, bij dunningen variatie bevorderen door B, tK,… te 
bevoordelen 

2 614b, 619a, 11d, 11c, 10b  
3 11a, 31c Do dunnen van zodra bomen voldoende takvrije stam hebben (min. 8m takvrij), aE verder als hakhout beheren 
4 9, 11b, 10a, 8, 31c (deel), 43a (deel) Oude beuken niet meer dunnen, verder oud laten worden. 

5 
41b, 43a 

Recente aanplanting. Beheer bestaat uitsluitend uit het maaien van de bramen zolang dit nodig is. Geen 
dunningen voorzien in termijn van beheerplan, eventueel zuiveren van overgroeiende berken of slechte 
exemplaren 

6 34c 
Bomen oud laten worden, houtoogst alleen facultatief om enkele zE vrij te stellen aangezien deze niet kunnen 
concurreren tegen B. 

7 37c (deel), 43a (deel) 
Bomen oud laten worden, houtoogst alleen facultatief om enkele zE vrij te stellen aangezien deze niet kunnen 
concurreren tegen B. 

8 43a (deel), 44b, 39b Twee groepen met Do in het bestand, bij dunningen inheemse soorten bevoordelen 
Dreefbomen: zo oud mogelijk laten worden, zieke en/of dode bomen worden verwijderd in de dreven indien deze een gevaar vormen.  



1 - BESTANDSFICHE – 1    van Outryve d’Ydewalle Bertil 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand (ZaG) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.: 2,26ha 
Open plekken en/of bosranden:bosrand/haag langs dreef  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Lork  
Nevenboomsoorten: Berk, Tamme kastanje, Beuk 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen + groep jonge Douglas (30j) aan ZW-zijde  
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naald + loof Leeftijd: ca. 50j (L) 
Stamtal/ha: 717 Bestandsvoorraad:  317 m³/ha Grondvlak: 28,6 m²  
Gemid. omtrek: 111cm Hdom: 26,8 m Inheemse soorten: 9% 
Sluitingsgraad:   > 75  %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = 5-100/ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = 1-3/ha 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  50-75  % 
Samenstelling: Berk, Europese Vogelkers, Am. vogelkers, Tamme kastanje, Lijsterbes 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: <5 % / boomlaag: <5 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  > 95 % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  Braam, Stekelvaren  
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al. 2007). 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  Zowel de Lork als de 
Douglas hebben goede potenties. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Er is reeds een goed ontwikkelde  struik- en kruidlaag aanwezig. Mogelijke toekomstbomen van Berk, Beuk, 
Zomereik en Tamme kastanje worden bevoordeeld bij dunningen ter bevordering van de variatie en/of het 
aandeel inheemse bomen. 

‐ agressieve exoten: Am. vogelkers wordt bestreden 
‐ > 90% inheems: niet binnen termijn van het beheerplan 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: grenst aan hoofddreef B24 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2012 Dunning  
2016 Facultatieve dunning  
2020 Dunning  
2024 Facultatieve dunning  



2 - BESTANDSFICHE – 2    van Outryve d’Ydewalle Bertil 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand (ZaG) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.: 2,62ha 
Open plekken en/of bosranden:geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglas, Larix 
Nevenboomsoorten: Tamme kastanje, Tamme kastanje 
Mengingsvorm en groepen: groepsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: naald Leeftijd: ca. 60j 
Stamtal/ha: 364 Bestandsvoorraad: 357 m³/ha Grondvlak: 28,4 m²  
Gemid. omtrek: 135cm (Do) Hdom: 28,7 m (Do) Inheemse soorten: <1% 
Sluitingsgraad:   >  75%  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = <5/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  5-25% 
Samenstelling: Douglas, Zomereik, Lijsterbes, Am. vogelkers, Tamme kastanje 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: <5 % / boomlaag: <5 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  >90  % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  /Stekelvaren, Braam 
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al. 2007). 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar. Zowel de Lork als de 
Douglas hebben goede potenties. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Door de dunningen kan verwacht worden dat de struik- en kruidlaag zich meer zal ontwikkelen. Mogelijke 
toekomstbomen van Berk, Beuk, Zomereik en Tamme kastanje worden bevoordeeld bij dunningen ter 
bevordering van de variatie en/of het aandeel inheemse bomen. 

‐ agressieve exoten: Am. vogelkers wordt bestreden 
‐ > 90% inheems: niet binnen termijn van het beheerplan 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: geen 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2012 Dunning  
2016 Facultatieve dunning  
2020 Dunning  
2024 Facultatieve dunning  



 

3 - BESTANDSFICHE – 3    van Outryve d’Ydewalle Bertil 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand (ZaG) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.: 1,17ha 
Open plekken en/of bosranden:/  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglas, Amerikaanse eik (hakhout) 
Nevenboomsoorten: Berk 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naald + loof Leeftijd: ca. 15j 
Stamtal/ha: 1493 Bestandsvoorraad:150 m³/ha Grondvlak: 25,3 m²  
Gemid. omtrek: 52cm (Do) Hdom: 10 m Inheemse soorten: 16% 
Sluitingsgraad:   > 75  %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = geen - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <  5% 
Samenstelling: berk 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: <5 % / boomlaag: <5 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  5-25 % 
Houtige soorten: Amerikaanse vogelkers (1258 stam/ha) 
Veel voorkomende soorten:  Stekelvaren, Braam 
Vermeldenswaardige soorten: Struikheide 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al. 2007). 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt gedund met omloop 8 jaar zodra de bomen voldoende takvrije stam (8m) ontwikkelt 
hebben. Am eik wordt als  hakhout beheerd. De economische functie primeert in dit bestand. Zowel Douglas 
(kwaliteitshout) als hakhout van Am. eik (brandhout) bieden potenties. Het accent voor de toekomst ligt wel op 
hooghout van Douglas en niet op middelhoutbeheer.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 

‐ agressieve exoten: Am. vogelkers wordt bestreden 
‐ > 90% inheems: niet binnen termijn van het beheerplan 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: grenst aan hoofddreef B24 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2012 Dunning Do/hakhoutkap aE Indien Douglas voldoende takvrije stam (8m) 
2016 Facultatieve dunning  
2020 Dunning Do/hakhoutkap aE  
2024 Facultatieve dunning  



 

4 - BESTANDSFICHE – 4    van Outryve d’Ydewalle Bertil 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand (ZaG) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.: 1,00ha 
Open plekken en/of bosranden:geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglas, Lork, Beuk 
Nevenboomsoorten: Amerikaanse eik, Berk, Lijsterbes 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs en groepsgewijs (heterogeen bestand) 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naald + loof Leeftijd: ca. 110j (Beuk) 
Stamtal/ha: 305 Bestandsvoorraad: 335 m³/ha Grondvlak: 28,8 m²  
Gemid. omtrek: 137cm (Do) Hdom: 27 m (Do) Inheemse soorten: 19% 
Sluitingsgraad:   > 75  %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig/goed 
Dood Hout: Staand 66,7 m³/ha / Liggend: dun = geen - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  5-25   % 
Samenstelling: Douglas, Zomereik, Lijsterbes, Berk, Am. vogelkers 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  50 % 
Houtige soorten: Am. vogelkers (629/ha), Am. eik (629/ha) 
Veel voorkomende soorten:  Stekelvaren, Braam  
Vermeldenswaardige soorten: Dubbelloof 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al. 2007). 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  De oude Beuken 
worden niet meer gedund. 
Ecologische functie 
Door de dunningen kan verwacht worden dat de struik- en kruidlaag zich meer zal ontwikkelen. Inheemse 
toekomstbomen (Beuk, Zomereik, Berk) worden bevoordeeld bij dunningen. De oude Beuken kunnen blijven 
staan tot hun natuurlijk sterven.  

‐ agressieve exoten: Am. vogelkers wordt bestreden 
‐ > 90% inheems: niet binnen termijn van het beheerplan 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: grenst aan hoofddreef B24 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2012 Dunning  
2016 Facultatieve dunning  
2020 Dunning  
2024 Facultatieve dunning  

 



5 - BESTANDSFICHE – 5    van Outryve d’Ydewalle Bertil 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand (Zbg) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.: 0,50ha 
Open plekken en/of bosranden: recent beboste kaalkap  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik, Wintereik 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen + groep jonge Douglas 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: ca. 5 j 
Stamtal/ha: 2000 Bestandsvoorraad: / m³/ha Grondvlak:  / m²  
Gemid. omtrek: / cm Hdom: 1,5 m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   <25  %  Vitaliteit: matig/goed Houtkwaliteit: / 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <  5% 
Samenstelling: / 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  100 % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  bramen (Rubus fruticosus coll.) 
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al. 2007). 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Om de eiken voldoende kansen te geven worden bramen gemaaid zo lang dit nodig is en zal  vormsnoei 
gebeuren. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Heeft reeds een 100% inheemse bomensamenstelling 

‐ agressieve exoten: Am. vogelkers wordt bestreden indien nodig 
‐ > 90% inheems: 2007 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: grenst aan hoofddreef B24 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2024 Facultatieve dunning Indien voldoende takvrije stam (6m) 



6 - BESTANDSFICHE – 6    van Outryve d’Ydewalle Bertil 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand (Zbg) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.: 0,89ha 
Open plekken en/of bosranden:spontaan langs weide  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk, 
Nevenboomsoorten: Zomereik, Corsikaanse den 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs + groep Cors. den aan zuidwest-zijde 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: ca. 110j (B) 
Stamtal/ha: 128 Bestandsvoorraad: 425 m³/ha Grondvlak: 36,5m²  
Gemid. omtrek: 213 cm (B) Hdom: 28,7 m (B) Inheemse soorten: 100% 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig/goed 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = 5-100/ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  5-25% 
Samenstelling: Esdoorn (157/ha), Am. vogelkers (157/ha), Hulst 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 5-25%  / struiklaag: 5-25 % / boomlaag: 5-25 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  50 % 
Houtige soorten: Bramen (Rubus fruticosus) +Amerikaanse vogelkers (1258/ha) 
Veel voorkomende soorten:  Stekelvaren, Braam 
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al. 2007). 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
De economische functie is nihil in dit bestand. Er wordt gestreefd naar oude, dikke bomen van Beuk en 
Zomereik. Dunningen worden niet meer voorzien behalve om uitzonderlijke bomen vrij te zetten en/of om 
gevaarlijke bomen te verwijderen. 
Ecologische functie 
Het bestand kan spontaan ontwikkelen met oude inheemse bomen en een goede kruid- en struiklaag. De oude 
bomen kunnen blijven staan tot hun natuurlijk sterven. Esdoorn verjongt zeer dominant. Verjonging van andere 
soorten (Zomereik, Beuk, Berk) wordt bevoordeeld door vrijstelling zodat op lange termijn een evenwichtige 
soortensamenstelling kan behouden blijven. 

‐ agressieve exoten: Am. vogelkers wordt bestreden 
‐ > 90% inheems: 2007 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: grenst aan hoofddreef B24 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning  
2012 Facultatieve dunning  
2016 Facultatieve dunning  
2020 Facultatieve dunning  
2024 Facultatieve dunning  



 

7 - BESTANDSFICHE – 7    van Outryve d’Ydewalle Bertil 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: vochtig zand (ZcG) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.: 0,41ha 
Open plekken en/of bosranden: geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk 
Nevenboomsoorten: Zomereik 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: ca. 110j 
Stamtal/ha: 128 Bestandsvoorraad: 425 m³/ha Grondvlak: 36,5m²  
Gemid. omtrek: 213 cm Hdom: 28,7 m Inheemse soorten: 100% 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: matig/goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = geen- dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 25 % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen:< 5 %  / struiklaag: <5 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  < 25 % 
Houtige soorten: Bramen (Rubus fruticosus) +Amerikaanse vogelkers 
Veel voorkomende soorten:   
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al. 2007). 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
De economische functie is nihil in dit bestand. Er wordt gestreefd naar oude, dikke bomen van Beuk en 
Zomereik. Dunningen worden niet meer voorzien behalve om uitzonderlijke bomen vrij te zetten en/of om 
gevaarlijke bomen te verwijderen. 
Ecologische functie 
Het bestand kan spontaan ontwikkelen met oude inheemse bomen en een goede kruid- en struiklaag. De oude 
bomen kunnen blijven staan tot hun natuurlijk sterven. Esdoorn verjongt zeer dominant. Verjonging van andere 
soorten (Zomereik, Beuk, Berk) wordt bevoordeeld door vrijstelling zodat op lange termijn een evenwichtige 
soortensamenstelling kan behouden blijven. 

‐ agressieve exoten: Am. vogelkers wordt bestreden 
‐ > 90% inheems: 2007 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: geen 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning  
2012 Facultatieve dunning  
2016 Facultatieve dunning  
2020 Facultatieve dunning  
2024 Facultatieve dunning  



 

8- BESTANDSFICHE – 8    van Outryve d’Ydewalle Bertil 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand (ZaGz(z)) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.: 2,09 ha 
Open plekken en/of bosranden:geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik 
Nevenboomsoorten: Douglas 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen Zomereik + 2 groepen Douglas (ZO-zijde + NO-zijde) +  
                                                   beukendreef door bestand 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: loofhout + naald Leeftijd: ca. 80 j 
Stamtal/ha: 442 Bestandsvoorraad:341 m³/ha Grondvlak: 28,4m²  
Gemid. omtrek: 115 cm Hdom: 26,8 m Inheemse soorten: > 90% 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: zeer goed 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun =<5 /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  25-50% 
Samenstelling: Lijsterbes, Vlier, Spork, Hulst 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  >95 % 
Houtige soorten: Bramen (Rubus fruticosus)  
Veel voorkomende soorten:   
Vermeldenswaardige soorten: Eikvaren 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al. 2007). 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Zowel de Douglas als de Zomereik bieden goede economische potenties. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
Ecologische functie 
Eén van de weinige grote Zomereikenbestanden in het bosgebied. De groepen Douglas worden versneld 
uitgedund en hierbij worden de aangrenzende Zomereiken bevoordeeld zodat het bestand voor meer dan 90% 
inheems blijft. Door de dunningen kan verwacht worden dat de struik- en kruidlaag zich nog meer zal 
ontwikkelen. 

‐ agressieve exoten: Am. vogelkers wordt bestreden indien nodig 
‐ > 90% inheems: 2007 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: geen 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2012 Dunning Zomereik bevoordelen t.o.v. Douglas 
2016 Facultatieve dunning  
2020 Dunning  
2024 Facultatieve dunning  

 







Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 
 

Privé-domeinen bij Peereboom / Domein Chartreusinnengoed 
 
 

Bosbeheerder 
NV Chartreusinnengoed 

Diksmuidse Heerweg 500 
8200 Sint-Andries (Brugge) 

050/39.12.24 
 

Namen en adressen (mede-)eigenaar(s): 
van Outryve d'Ydewalle, Stanislas Louis 

 
 
 

 
 
 
 



  

Kadastraal overzicht van de opgenomen percelen (inclusief boswegen) 
 

Brugge, afd., sectie perceel opp.(ha) bestandsnr. 
27, F 69a 0,3880 4c 
27, F 71a 0.2410 4c 
27, F 73a 0,2900 4d 
27, F 74a 0.1700 4d (weg) 
27, F 75a 0,6570 4d 
27, F 77e 1,2894 3b 
27, F 92b 0,0359 4a 
27, F 93a 0,2740 1a 
27, F 94b 2,0628 4a 
27, F 99e 0,4018 1a 
27, F 102c 0,9218 1b 
27, F 104a 0,3360 2a 
27, F 105a 0,8150 2b 
27, F 106a 0,9200 2b 
27, F 107c 0,0123 3b 
27, F 117b 0,5435 2a 
  9,35  



 

Beheerwerken: kaptabel 
 

Bestand Boomsoorten opp, ha
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1a Pc 0,39    O    x    O    x    O 
1b divers 0,94  x    O    X    O    x   
2a La, tKa, aE, dS 0,94    O    x/h    O    x/h    O 
2b tKa, aE, (+ zE) 1,35    O    x/h    O    x/h    O 
2c dS, La,Boskers 0,36    O    O    O    O    O 
3a Ps 0,86    O    x     O    x     O 
3b dS 1,22  O    x    O    x    O   
4a Pc 0,55  O    x    O    x    O   
4b dS 0,42    O    x    O    x    O 
4c Pc 0,64  O    x    O    x    O   
4d Ps (+dS, La, Pc) 1,66       O       x       O       x       O 

X = dunningskap, O = facultatieve dunningskap, h = hakhoutkap (aE: volledig wegdunnen van Amerikaanse eik) 
zE: zomereik, tK: Tamme kastanje, aVo: Amerikaanse vogelkers, aE: Amerikaanse eik,  B: beuk, La:lariks, dS, Douglasspar, Pc; Corsikaanse den, Ps:grove den, Be:berk 
dS: douglasspar 
 

Kadasternummers en opmerkingen bij de beheermaatregelen 
Bestand Kad nrs Opmerkingen 

1a 99e gedund in 2006 
1b 102c Parkbos, soort arboretum, mooie bomen vrij zetten en variatie bewaren 
2a 104a, 117b hakhout afgezet + dunning in 2006, vrijzetten van Zomereik bij dunningen 
2b 105a, 106a (deel) tennisveld in bestand aanwezig, gedund in 2005, Zomereik bevoordelen bij dunningen 

2c 106a (deel) 
klein bestand met enkele rijen Larix, Douglas en Boskers, Boskers groeit slecht maar wordt 
behouden voor de diversiteit 

3a 93a (deel), 94b (deel) 
bij dunningen inheemse verjonging sparen en laten doorgroeien naar hooghout, verjonging van aE 
en tKa als hakhout beheren 

3b 77e (deel), 105a, 92b, 107c groep jonge (1997) aanplant van Zomereik aanwezig 
4a 93a(deel), 94b (deel) inheemse verjonging (zE, Lijsterbes, Beuk, Berk) sparen en laten doorgroeien 
4b 93a(deel), 94b (deel) groep Berk aan noordzijde van bestand aanwezig 
4c 71a, 69a inheemse verjonging (zE, Lijsterbes, Beuk, Berk) sparen en laten doorgroeien 
4d 77e(deel),73a, 74a, 75a in gaten die reeds aanwezig zijn werden in 2006 groepen inheemse soorten aangeplant 



1A - BESTANDSFICHE – 1A    Chartreusinnengoed 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.: 0,39ha 
Open plekken en/of bosranden:/  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Corsikaanse den 
Nevenboomsoorten: Tamme kastanje 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naald Leeftijd: 60 
Stamtal/ha: 786 Bestandsvoorraad:  877 m³/ha Grondvlak: 68,3 m²  
Gemid. omtrek: 138 cm Hdom:  28,5m Inheemse soorten: 5 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig tot goed 
Dood Hout: Staand: 0  m³/ha / Liggend: dun = 5-100/ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <10 % 
Samenstelling: Tamme kastanje, Esdoorn 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  25-50 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap van het Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007). 
Potentieel natuurlijke : Arm Eiken-Beukenbos droge variant  

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 

 >90% inheems: niet binnen de termijn van het beheerplan 
 Agressieve exoten: niet aanwezig 

 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: bestand ligt langs genummerde dreef B12 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Faculatieve dunning  
2014 Dunning  
2018 Faculatieve dunning  
2022 Dunning  
2026 Faculatieve dunning  

 



 

1B - BESTANDSFICHE – 1B    Chartreusinnengoed 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.: 0,94ha 
Open plekken en/of bosranden: /  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: divers parkbos met onder andere Haagbeuk, Abies grandis, Linde, Berk, Lork, Am. 
vogelkers, Hulst, Am. eik, Esdoorn sp., Amberboom, Cryptomeria japonica, Lawsoncypres, Taxus, Douglas, 
Zomereik,…. 
Nevenboomsoorten:  zie hoofdboomsoorten 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: loof + naald Leeftijd: ongelijkjarig 
Stamtal/ha: ng Bestandsvoorraad:  ng Grondvlak: ng  
Gemid. omtrek: ng Hdom: niet relevant Inheemse soorten: 50 % 
Sluitingsgraad:  > 75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig 
Dood Hout: Staand: ng / Liggend: dun = 5-100 /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): diverse interessante parkbomen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  75-90 % 
Samenstelling: Lijsterbes, Hazelaar, Am. vogelkers, Berk, … 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: < 5 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  25-50 % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap van het Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007). 
Potentieel natuurlijke : Arm Eiken-Beukenbos droge variant variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
De economische functie is voor wat betreft houtoogst verwaarloosbaar aangezien het een moeilijk exploiteerbaar 
bos is door de sterke verscheidenheid aan soorten en vormen. Vellingen gebeuren alleen in functie van veiligheid 
en in functie van het bewaren van de diverse soortensamenstelling en het vrijzetten van de monumentale bomen.  
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
Ecologische functie 
Het bos is ecologisch reeds interessant vanwege de diverse soortensamenstelling en de goed ontwikkelde 
struiklaag. Zolang de veiligheid dit toestaat kunnen bomen oud worden. Bij dunningen zullen bijzondere soorten 
en monumentale bomen worden bevoordeeld.  

 >90% inheems: niet binnen de termijn van het beheerplan 
 Agressieve exoten: Am. vogelkers wordt verder bestreden. 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: bestand ligt langs genummerde dreven B12 en B13. Waarschijnlijk was dit bestand 
een soort arboretum nabij het hoofdgebouw van het domein. 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning  
2012 Faculatieve dunning  
2016 Dunning  
2020 Faculatieve dunning  
2024 Dunning  



 

2A - BESTANDSFICHE – 2A    Chartreusinnengoed 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.: 0,94ha 
Open plekken en/of bosranden: /  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Tamme kastanje 
Nevenboomsoorten: Lork, Douglas (groep), Berk, Am. eik, Esdoorn 
Mengingsvorm en groepen: stamsgewijs en groepsgewijs (oa. groep Douglas) 
Bedrijfsvorm: Middelhout + 

hooghout (Do) 
Bestandstype: L + N Leeftijd: 60 

Stamtal/ha: 1110 Bestandsvoorraad: 325 m³/ha Grondvlak: 33,1 m²  
Gemid. omtrek: per soort Hdom:  ca. 25 m  Inheemse soorten: 22 % 
Sluitingsgraad:   >  75%  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand: 0,6m³/ha / Liggend: dun = >100/ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad 75-90 % 
Samenstelling: Tamme kastanje, Esdoorn, Lijsterbes 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  25-50 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:  Braam, Stekelvaren 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap van het Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007). 
Potentieel natuurlijke : Arm Eiken-Beukenbos droge variant  

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar. De Tamme kastanje 
wordt als hakhout beheerd, goede exemplaren groeien door als spaartelg. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Bomen kunnen verder oud 
worden. Er is geen snelle omvorming naar inheemse soorten voorzien al worden goede exemplaren van Zomereik 
bevoordeeld bij de dunningen. 

 >90% inheems: niet binnen de termijn van het beheerplan 
 Agressieve exoten: komen niet voor 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: bestand ligt langs genummerde dreven B11 en B13 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2010 Faculatieve dunning  
2014 Dunning + hakhoutkap  
2018 Faculatieve dunning  
2022 Dunning + hakhoutkap  
2026 Faculatieve dunning  

 



 

2B - BESTANDSFICHE – 2B    Chartreusinnengoed 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.: 1,35ha 
Open plekken en/of bosranden: tennisveld aanwezig in bestand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Tamme kastanje, Amerikaanse eik, Zomereik 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: Middelhout Bestandstype:loofhout Leeftijd: 70 
Stamtal/ha: 216 Bestandsvoorraad:  338 m³/ha Grondvlak: 28,8 m²  
Gemid. omtrek: 123cm Hdom:  27,1 m Inheemse soorten: 8 % 
Sluitingsgraad:   >  75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand: 0 m³/ha / Liggend: dun = >100/ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): het hooghout is grotendeels afkomstig uit oud hakhout 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  25-50 % 
Samenstelling: Tamme kastanje, Am. eik, Hulst, Esdoorn 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad <5 % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  Braam  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap van het Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007). 
Potentieel natuurlijke : Arm Eiken-Beukenbos droge variant variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar. De Tamme kastanje 
en Am. eik wordt als hakhout beheerd, goede exemplaren groeien door als spaartelg. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Er is geen snelle omvorming naar inheemse soorten voorzien al worden goede exemplaren van Zomereik 
bevoordeeld bij de dunningen. 

 > 90% inheems: niet binnen de termijn van het beheerplan 
 Agressieve exoten: Agressieve exoten: Am. vogelkers wordt verder bestreden (beperkt voorkomen). 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: bestand ligt langs genummerde dreef B13 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2010 Faculatieve dunning  
2014 Dunning + hakhoutkap  
2018 Faculatieve dunning  
2022 Dunning + hakhoutkap  
2026 Faculatieve dunning  

 



 

2C - BESTANDSFICHE – 2C    Chartreusinnengoed 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp 0.36 ha 
Open plekken en/of bosranden: /  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar, Lork, Amerikaanse eik, Boskers 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Groepsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Gemengd Naald en 

Loof 
Leeftijd: NH: 50, LH 15 

Stamtal/ha: 216 Bestandsvoorraad:  338 m³/ha Grondvlak: 28,8 m²  
Gemid. omtrek: 123cm Hdom:  27,1 m Inheemse soorten: < 20 % 
Sluitingsgraad:   >  90 %  Vitaliteit: goed (Boskers matig) Houtkwaliteit: goed  
Dood Hout: Staand: 0 m³/ha / Liggend: dun = 5-100/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): klein bestand bij 2B, inventaris overgenomen van 2B 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  25-50 % 
Samenstelling: Tamme kastanje 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag:0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap van het Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007). 
Potentieel natuurlijke : Arm Eiken-Beukenbos droge variant variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar. De jonge aanplant 
van loofhout kan verder groeien en wordt gedund zodra er voldoende takvrije stam ontwikkeld is (ca. 6m). 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Boskers is hier niet 
standplaatsgeschikt maar wordt voorlopig behouden vanwege de diversiteit. 

 > 90% inheems: niet binnen de termijn van het beheerplan 
 Agressieve exoten: Am. vogelkers wordt verder bestreden (beperkt voorkomen). 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: bestand ligt langs dreef 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2010 Faculatieve dunning  
2014 Faculatieve dunning Dunning van naaldhout 
2018 Faculatieve dunning  
2022 Faculatieve dunning Dunning van naaldhout 
2026 Faculatieve dunning  

 



 

3A - BESTANDSFICHE – 3A    Chartreusinnengoed 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.: 0,86 ha 
Open plekken en/of bosranden: /  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: grove den 
Nevenboomsoorten: Tamme kastanje, Am. eik 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: naaldhout Leeftijd: 60 
Stamtal/ha: 717 Bestandsvoorraad:  391 m³/ha Grondvlak: 38,1 m²  
Gemid. omtrek: 88 cm (dennen) Hdom: 23,9 m (dennen) Inheemse soorten:  92 % 
Sluitingsgraad:   > 75% Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand: m³/ha / Liggend: dun = < 5/ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  25-50 % 
Samenstelling: Am. eik, Tamme kastanje, Zomereik, Esdoorn, Lijsterbes 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  > 90% 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:  bramen , stekelvaren  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap van het Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007). 
Potentieel natuurlijke : Arm Eiken-Beukenbos droge variant variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Natuurlijke verjonging van 
Zomereik wordt vrijgesteld bij dunningen. Natuurlijke verjonging van Am. eik en Tamme kastanje wordt als 
hakhout beheerd zodat het hoge aandeel inheemse soorten in het hooghout behouden blijft. 

 > 90% inheems: 2007 
 Agressieve exoten: Am. vogelkers wordt verder bestreden (beperkt voorkomen). 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: bestand ligt langs genummerde dreef B13 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2010 Faculatieve dunning  
2014 Dunning  
2018 Faculatieve dunning  
2022 Dunning  
2026 Faculatieve dunning  

 



 

3B - BESTANDSFICHE – 3B    Chartreusinnengoed 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.: 1,22ha 
Open plekken en/of bosranden:/  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar 
Nevenboomsoorten: Esdoorn + groep jonge Lork en groep jonge Zomereik (1997) en Grove dennen aanwezig 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen (groepen zie nevenboomsoorten) 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naaldhout Leeftijd: 57 
Stamtal/ha: 236 Bestandsvoorraad:   702 m³/ha Grondvlak: 45,1m²  
Gemid. omtrek: 170 cm Hdom:35,3 m Inheemse soorten: 0  % 
Sluitingsgraad:   >  75%  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: zeer goed 
Dood Hout: Staand: 0 m³/ha / Liggend: dun = <5 /ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): Prachtige zware Douglassen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Beuk, Esdoorn, Lijsterbes 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  >90 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:  Braam en Stekelvaren 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap van het Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007). 
Potentieel natuurlijke : Arm Eiken-Beukenbos droge variant variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar. De Douglas wordt 
voorzichtig verder gedund naar behoefte van de beste bomen. De bomen kunnen oud worden, eindkap is niet 
voorzien in de periode van het beheerplan.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  

‐ agressieve exoten: Amerikaanse vogelkers wordt bestreden (komt slechts zeer beperkt voor). 
‐ >90% inheems vanaf: niet binnen de termijn van het beheerplan 

 
Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: bestand ligt langs genummerde dreef B13 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Faculatieve dunning  
2012 Dunning  
2016 Faculatieve dunning  
2020 Dunning  
2024 Faculatieve dunning  

 



 

4A - BESTANDSFICHE – 4A    Chartreusinnengoed 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.: 0,55 ha 
Open plekken en/of bosranden: /  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Corsikaanse den 
Nevenboomsoorten: diverse jonge loofbomen (Tamme kastanje, Beuk, Am. eik, Haagbeuk, Lijsterbes, Zomereik, 
Hazelaar, Berk,…) 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen (stamsgewijs met jonge loofbomen) 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naaldhout Leeftijd: 70 
Stamtal/ha: 786 Bestandsvoorraad:  877 m³/ha Grondvlak: 68,3 m²  
Gemid. omtrek: 138 cm Hdom:28,5 m Inheemse soorten:  7 % 
Sluitingsgraad:   50-75 %  Vitaliteit: goed  Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand: 0 m³/ha / Liggend: dun = 5-100/ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  75-90 % 
Samenstelling: Tamme kastanje, Beuk, Am. eik, Haagbeuk, Lijsterbes, Zomereik, Hazelaar, Berk, Douglas 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad 50-75 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:  Braam, Stekelvaren 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap van het Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007). 
Potentieel natuurlijke : Arm Eiken-Beukenbos droge variant variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Natuurlijke verjonging van 
inheemse loofbomen wordt vrijgesteld bij dunningen. Natuurlijke verjonging van Am. eik en Tamme kastanje 
wordt als hakhout beheerd zodat het aandeel inheemse soorten in het hooghout toeneemt. 

 > 90% inheems: niet binnen termijn van het beheerplan 
 Agressieve exoten: Am. vogelkers wordt verder bestreden (zeer beperkt voorkomen). 

 
Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: bestand ligt langs genummerde dreef B13 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Faculatieve dunning  
2012 Dunning  
2016 Faculatieve dunning  
2020 Dunning  
2024 Faculatieve dunning  

 



 

4B- BESTANDSFICHE – 4B    Chartreusinnengoed 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.: 0,42 ha 
Open plekken en/of bosranden: /  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar 
Nevenboomsoorten: Grove den, divers naaldhout 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naaldhout Leeftijd: 26 
Stamtal/ha: 698 Bestandsvoorraad:   338m³/ha Grondvlak: 28,9 m²  
Gemid. omtrek: 93 cm Hdom: 28,7 m Inheemse soorten: 17  % 
Sluitingsgraad:   >  75%  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: zeer goed 
Dood Hout: Staand: 7,8 m³/ha / Liggend: dun = >100ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  25-50 % 
Samenstelling: Douglas, Am. vogelkers, Rododendron 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: 5-25 % (aangeplant) / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:  Braam, Stekelvaren 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap van het Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007). 
Potentieel natuurlijke : Arm Eiken-Beukenbos droge variant variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 

‐ agressieve exoten: Amerikaanse vogelkers wordt verder bestreden. 
‐ >90% inheems vanaf: niet binnen de termijn van het beheerplan 

 
Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: bestand ligt langs dreef 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2010 Faculatieve dunning  
2014 Dunning  
2018 Faculatieve dunning  
2022 Dunning  
2026 Faculatieve dunning  

 
 



 

4C- BESTANDSFICHE – 4C    Chartreusinnengoed 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.: 0,64 ha 
Open plekken en/of bosranden: /  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Corsikaanse den 
Nevenboomsoorten: diverse jonge loofbomen (Tamme kastanje, Beuk, Am. eik, Haagbeuk, Lijsterbes, Zomereik, 
Hazelaar, Berk,…) 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen, strook diverse jonge loof- en naaldbomen aanwezig langs grens met 4b 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naald Leeftijd: 70 
Stamtal/ha: 786 Bestandsvoorraad:  877 m³/ha Grondvlak: 68,3 m²  
Gemid. omtrek: 138 cm Hdom:  28,5m Inheemse soorten: 7% 
Sluitingsgraad:   50-75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand: 0  m³/ha / Liggend: dun = 5-100/ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  75-90 % 
Samenstelling: Tamme kastanje, Beuk, Am. eik, Haagbeuk, Lijsterbes, Zomereik, Hazelaar, Berk, Douglas 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  50-75 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:  Braam, Stekelvaren  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap van het Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007). 
Potentieel natuurlijke : Arm Eiken-Beukenbos droge variant variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Geen bijzondere 
vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Natuurlijke verjonging van inheemse 
loofbomen wordt vrijgesteld bij dunningen. Natuurlijke verjonging van Am. eik en Tamme kastanje wordt als 
hakhout beheerd zodat het aandeel inheemse soorten in het hooghout toeneemt. 

 > 90% inheems: niet binnen termijn van het beheerplan 
 Agressieve exoten: Am. vogelkers wordt verder bestreden (zeer beperkt voorkomen). 

 
Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: bestand ligt langs dreef 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Faculatieve dunning  
2012 Dunning  
2016 Faculatieve dunning  
2020 Dunning  
2024 Faculatieve dunning  

 
 



 

4D- BESTANDSFICHE – 4D    Chartreusinnengoed 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.: 1,66 ha 
Open plekken en/of bosranden: gemengde bosrand aangeplant in 2006 
aan zijde met akker 

 

Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Grove den  
Nevenboomsoorten: Douglas, Corsikaanse den, Larix, groepen jonge loofbomen sinds 2006 (Zomereik, 
Wintereik, Beuk, Grauwe abeel) 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen, in 2006 werden in de gaten groepen inheemse loofbomen aangeplant 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naaldhout Leeftijd: 60 
Stamtal/ha: 462 Bestandsvoorraad: 276  m³/ha Grondvlak: 27,2 m²  
Gemid. omtrek: 100 cm Hdom: 24,5 m Inheemse soorten: 55  % 
Sluitingsgraad:  50-75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand: 0 m³/ha / Liggend: dun = 5-100/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  10-25 % 
Samenstelling: Douglas, Esdoorn, Lijsterbes 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  > 90 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:  Braam, Stekelvaren 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap van het Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007). 
Potentieel natuurlijke : Arm Eiken-Beukenbos droge variant variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Natuurlijke verjonging van 
Zomereik wordt vrijgesteld bij dunningen. Na de dunning van 2014 kan aangenomen worden dat het bestand 
voor meer dan 90% uit inheemse soorten zal bestaan (Grove den + verjongingsgroepen loofbomen) 

 > 90% inheems: 2014 
 Agressieve exoten: Am. vogelkers wordt verder bestreden (beperkt voorkomen). 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: bestand ligt langs genummerde dreef B13 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2010 Faculatieve dunning  
2014 Dunning  
2018 Faculatieve dunning  
2022 Dunning  
2026 Faculatieve dunning  

 
 
 







Uitgebreid bosbeheerplan Brugge‐Zuid 
 

Bosplaats ‘Privé-domeinen bij Peereboom’ 

Domein Peereboom 
 
 

Bosbeheerder 
van Outryve d’Ydewalle Emmanuel 

Diksmuidse Heerweg 445 
8200 Brugge 

Tel. 050/39.02.94 
 

Namen en adressen (mede-)eigenaar(s):  
van Outryve d'Ydewalle, Josse Rene Torhoutse Steenweg 450 8200 Brugge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kadastraal overzicht van de opgenomen percelen (inclusief boswegen) 
 

Brugge, afd., sectie perceel opp.(ha) bestandsnr. 
27, E 59b 0,215 2c 
27, E 60b 1,446 2a 
27, E 60c 0,0850 weg 
27, E 65a 0,2598 weg 
27, E 65d 0,0388 weg 
27, E 66 0,272 2b 
27, E 67 1,338 2b 
27, E 68 0,309 2c 
27, E 69 0,456 2c 
27, E 89 0,672 2a 
27, E 90 0,127 2a 
27, E 91b 1,5938 1c 
27, E 92 0,376 1b 
27, E 93 0,119 1a 
27, E 94 2,322 1a+1b 
27, E 95 0,112 1a 
27, E 96a 0,1434 weg 

  9,8848  

 



Beheerwerken: kaptabel 
 

Bestand 
Oppervlak 

(ha)  Boomsoort 
Leeftijd in 
2005  20

07
 

20
08
 

20
09
 

20
10
 

20
11
 

20
12
 

20
13
 

20
14
 

20
15
 

20
16
 

20
17
 

20
18
 

20
19
 

20
20
 

20
21
 

20
22
 

20
23
 

20
24
 

20
25
 

20
26
 

1a  2,68  B  70                                         x o x o x
1b  1,10  Ed, (Do)  0‐20 (55)                                         o o o o o
1c  1,58  L, Be,Ed (Do)  15 (55)                                         x o x o x
2a  1,57  Do  15                                         o x x x
2b  1,67  Do (L)  55                                         x o x o x
2c  1,02  L (tKa)  55                                   x (h) o x(h) o x(h)

 
X = dunningskap, O = facultatieve dunningskap, h = hakhoutkap 
B = Beuk, Ed = Gewone esdoorn, Do = Douglas, L = Lork (Larix), Be = Berk, tKa = Tamme kastanje  
 
 
Kadasternummers en opmerkingen bij de beheermaatregelen 

Bestand kad nrs Opmerkingen

1a  90,89,95,96a,94, 93   
1b  94a (deel), 92  voorlopig geen dunningen voorzien, spontane ontwikkeling laten doorgaan 
1c  91b  dunnen in functie van toekomstbomen, streven naar gemengd bestand van Larix, Esdoorn en Berk 

2a  65a(deel), 60b, 
60c(deel) 

concurrentie door Berk en Am. vogelkers in de gaten houden, pas dunnen vanaf 2012 indien nodig (ca. 8m spontaan 
takvrije stam moet aanwezig zijn bij het begin van de dunningen), daarna dunnen om de 4 jaar 

2b  65a(deel), 66, 67   
2c  65d, 69,68,59b  steeds ook hakhoutkappen (h) van Tamme kastanje voorzien vooraleer het hooghout te kappen 

 
 



1A ‐ BESTANDSFICHE – 1A  van Outryve d’Ydewalle Emmanuel 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand (Zbgdoz)  Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen  Opp.: 2,68 ha 
Open plekken en/of bosranden: geen   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk 
Nevenboomsoorten: / 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout  Bestandstype: Loof  Leeftijd: ca. 70 j 
Stamtal/ha: 383  Bestandsvoorraad:   480 m³/ha  Grondvlak: 39,4 m²  
Gemid. omtrek: 124 cm  Hdom:  28,2 m  Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %   Vitaliteit: goed  Houtkwaliteit: matig 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = < 100/ha ‐ dik = geen  ‐ zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag     Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: B, Ed 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag     Bedekkingsgraad  < 5 % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen‐Eikenbos met braam 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken‐Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Het bestand is reeds 100% inheems, omvormingen zijn niet voorzien. Door de dunningen kan 
verwacht worden dat de struik‐ en kruidlaag zich meer zal ontwikkelen. 
‐ > 90% inheems vanaf:  2007 
‐ agressieve exoten: geen 

Sociaal‐educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: grenst aan dreven B23 en B20 

BEHEERWERKEN 
Jaar  Aard van het werk  Specifieke aandachtspunten 
2008  Dunning   
2012  Facultatieve dunning  Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2016  Dunning   
2020  Facultatieve dunning  Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2024  Dunning   



 

1B ‐ BESTANDSFICHE – 1B  van Outryve d’Ydewalle Emmanuel 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand (Zbgdoz)  Reliëf: vlak 
Waterpartijen: oud greppelsysteem zichtbaar  Opp.: 1,10 ha 
Open plekken en/of bosranden:    
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Ed, Be, tKa 
Nevenboomsoorten: Do (groep langs straat) 
Mengingsvorm en groepen: groepsgewijs = groep Do, groep Ed, stamsgewijs tKa, Be,… 
Bedrijfsvorm: Hooghout  Bestandstype: Loof  Leeftijd: < 20 (uitz. Do=55) 
Stamtal/ha:  324  Bestandsvoorraad: 40  m³/ha  Grondvlak:  4,8 m²/ha  
Gemid. omtrek:  25 cm (van Ed)  Hdom: 7 m (van Ed)  Inheemse soorten: 32 % 
Sluitingsgraad:  > 75 %   Vitaliteit: goed  Houtkwaliteit: matig 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = < 100/ha ‐  dik = geen ‐  zeer dik= geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): / 
2. Struiklaag     Bedekkingsgraad 100 % 
Samenstelling: Ed, Be, Vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag:  0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag     Bedekkingsgraad > 90 % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  Braam, Stekelvaren 
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen‐Eikenbos met braam 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken‐Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie  
Momenteel weinig potenties door de slechte kwaliteit van Ed en Be. Het groepje Do zal verder worden 
beheerd i.f.v. houtopbrengst. De andere groepen kunnen spontaan ontwikkelen.  
Ecologische functie  
Door de spontane ontwikkeling ontstaat een soortenrijk en structuurrijk bos dat interessant is voor 
wild. 
‐ > 90% inheems: niet binnen de termijn van het beheerplan 
‐ agressieve exoten: geen 

Sociaal‐educatieve functie: bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: geen 

BEHEERWERKEN 
Jaar  Aard van het werk  Specifieke aandachtspunten 
2008  Facultatieve dunning  Alleen in groep Do en/of bij gevaar en ziekte 
2012  Facultatieve dunning  idem 
2016  Facultatieve dunning  idem 
2020  Facultatieve dunning  idem 
2024  Facultatieve dunning  idem 

 
 



1C ‐ BESTANDSFICHE – 1C  van Outryve d’Ydewalle Emmanuel

BESTANDSBESCHRIJVING  
Standplaats 
Bodem: Droog zand (Zbg(z))  Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen  Opp.: 1,58 ha 
Open plekken en/of bosranden: geen   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Be, L 
Nevenboomsoorten: Ed (groep), Do (groep aan straatzijde) 
Mengingsvorm en groepen: L, Be Stamsgewijs + groep Do langs straat + groep Ed langs dreef 
Bedrijfsvorm: Hooghout  Bestandstype: Loof + naald  Leeftijd: 15j (uitz. Do=55) 
Stamtal/ha: 2161  Bestandsvoorraad: 118 m³/ha  Grondvlak: 19,3 m²  
Gemid. omtrek: 31 cm (Be)  Hdom: 14 m (Be)  Inheemse soorten: 68 % 
Sluitingsgraad: >75 %   Vitaliteit: goed  Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = < 5 stuks/ha ‐  dik = geen ‐  zeer dik= geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): enkele zeer rechte Be en Ed  
2. Struiklaag     Bedekkingsgraad < 5 % 
Samenstelling: Ed 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag     Bedekkingsgraad 25‐50 % 
Houtige soorten: 
Veel voorkomende soorten:  Braam, Stekelvaren 
Vermeldenswaardige soorten: 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen‐Eikenbos met braam 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken‐Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie  
In de planperiode wordt verder gedund met omloop (4‐) 8 jaar en kapkwantum van 10 m³/ha.jaar. 
Zowel toekomstbomen van Be, Ed, Do en L worden geselecteerd en vrijgesteld. 
Ecologische functie 
Wat aanvankelijk bedoeld was als een homogeen Larixbestand wordt door de goede kwaliteit van de 
spontane verjonging van Be en Ed nu een gemengd bos. 
‐ > 90% inheems: niet binnen de termijn van het beheerplan 
‐ agressieve exoten: geen 

Sociaal‐educatieve functie: bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: grenst aan dreef B23  

BEHEERWERKEN 
Jaar  Aard van het werk  Specifieke aandachtspunten 
2008  Dunning   

2012  Facultatieve dunning  Fac. dunning best wel uitvoeren in Be en L vanwege 
de snelle groei en grote lichtbehoefte 

2016  Dunning   
2020  Facultatieve dunning  Idem 2012 
2024  Dunning   



 

2A ‐ BESTANDSFICHE – 2A  van Outryve d’Ydewalle Emmanuel

BESTANDSBESCHRIJVING  
Standplaats 
Bodem: Droog zand (Zbg(z))  Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen  Opp.: 1,57 ha 
Open plekken en/of bosranden: geen    
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Do 
Nevenboomsoorten: / 
Mengingsvorm en groepen: homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout  Bestandstype: naald  Leeftijd: 15 
Stamtal/ha: 1336  Bestandsvoorraad:  101m³/ha  Grondvlak: 17,5 m²  
Gemid. omtrek:  42 cm (Do)  Hdom: 10,5 m (Do)  Inheemse soorten: 7 % 
Sluitingsgraad: > 75  %   Vitaliteit: goed  Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = < 5/ha ‐  dik = geen ‐  zeer dik= geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): / 
2. Struiklaag     Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Amerik. vogelkers 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag:  5‐25 % / boomlaag: 25‐50  % 
 
3. Verjonging en kruidlaag     Bedekkingsgraad < 5 % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  Mos, Stekelvaren, Braam 
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen‐Eikenbos met braam 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken‐Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie  
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt gedund met een omloop van 4 jaar vanaf 2012 of van zodra 8m takvrije stam 
bereikt is. Kapkwantum is ca. 10 m³/ha.jaar. 
Ecologische functie  
 Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Het betreft een 
jong uitheems bestand waar geen omvormingen voorzien zijn in de planperiode. 
‐ > 90% inheems vanaf:  niet binnen de termijn van het beheerplan 
‐ agressieve exoten: Am. Vogelkers, zal spontaan verdwijnen onder de snelgroeiende Do. 

Sociaal‐educatieve functie: bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: grenst aan dreef B23 

BEHEERWERKEN 
Jaar  Aard van het werk  Specifieke aandachtspunten 
2012  Facultatieve dunning  Indien 8m takvrije stam reeds werd bereikt 
2016  Dunning   
2020  Dunning   
2024  Dunning   

     



 

2B ‐ BESTANDSFICHE – 2B  van Outryve d’Ydewalle Emmanuel 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand (Zbg(z))  Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen  Opp.: 1,67 ha 
Open plekken en/of bosranden: geen   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Do (en L in groep) 
Nevenboomsoorten: / 
Mengingsvorm en groepen: homogeen, wel groep L aanwezig 
Bedrijfsvorm: Hooghout  Bestandstype: Naald  Leeftijd: 55j 
Stamtal/ha: 462  Bestandsvoorraad: 505 m³/ha  Grondvlak: 37,6 m²  
Gemid. omtrek: 114 cm  Hdom: 27,7 m  Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad: >75  %   Vitaliteit: goed  Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand 3,6 m³/ha / Liggend: dun = < 5/ha ‐  dik = geen ‐  zeer dik= geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): deel Do van zeer goede houtkwaliteit 
2. Struiklaag     Bedekkingsgraad < 5 % 
Samenstelling: Ed, Hazelaar, Am. vogelkers 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: < 5%  / struiklaag: 0 % / boomlaag: O % 
 
3. Verjonging en kruidlaag     Bedekkingsgraad < 5  % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  Stekelvaren, Wilde Kamperfoelie 
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen‐Eikenbos met braam. 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken‐Beukenbos en Eikenbos, droge variant  

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie  
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt gedund met omloop 8j en kapkwantum van ca. 10m³/ha.jaar. 
Ecologische functie 
 Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
‐ > 90% inheems vanaf: niet binnen de termijn van het beheerplan  
‐ agressieve exoten: niet problematisch, Am. vogelkers onder controle houden 

Sociaal‐educatieve functie: bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: grenst aan dreef B23 

BEHEERWERKEN 
Jaar  Aard van het werk  Specifieke aandachtspunten 
2008  Dunning   
2012  Facultatieve dunning  Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2016  Dunning   
2020  Facultatieve dunning  Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2024  Dunning   

 
 



2C ‐ BESTANDSFICHE – 2C  van Outryve d’Ydewalle Emmanuel

BESTANDSBESCHRIJVING  
Standplaats 
Bodem: Droog zand (Zbg(z))  Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen  Opp.: 1,02 ha 
Open plekken en/of bosranden: geen   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: L 
Nevenboomsoorten: tKa 
Mengingsvorm en groepen: stamsgewijs (L en tKa) 
Bedrijfsvorm: Hooghout  Bestandstype: Naald  Leeftijd: 55j 
Stamtal/ha: 511  Bestandsvoorraad: 383 m³/ha  Grondvlak: 34,5 m²  
Gemid. omtrek: 103 cm (L)  Hdom: 24,7 m (L)  Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad: >75  %   Vitaliteit: goed  Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = > 100 stuks/ha ‐  dik = geen ‐  zeer dik= geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): / 
2. Struiklaag     Bedekkingsgraad 25‐50  % 
Samenstelling: Tka, Vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag     Bedekkingsgraad < 5 % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  Stekelvaren, Brandnetel 
Vermeldenswaardige soorten: Veelbloemige salomonszegel, Klein springzaad, Dalkruid 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen‐Eikenbos met braam 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken‐Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie  
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt gedund met omloop 8j en kapkwantum van ca. 10m³/ha.jaar. 
Het hakhout van tKa wordt regelmatig afgezet (brand‐ of paalhout). De bedrijfsvorm blijft wel 
hooghout en wordt geen middelhout. 
Ecologische functie  
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
‐ > 90% inheems vanaf:  niet binnen de termijn van het beheerplan / 
‐ agressieve exoten: niet problematisch, Am. vogelkers onder controle houden 

Sociaal‐educatieve functie: bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: grenst aan dreef B23 

BEHEERWERKEN 
Jaar  Aard van het werk  Specifieke aandachtspunten 
2008  Hakhoutkap + Dunning  Eerst hakhout afzetten, dan pas dunning 
2012  Facultatieve dunning  Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2016  Hakhoutkap + Dunning  Idem 2008 
2020  Facultatieve dunning  Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2024  Hakhoutkap + Dunning  Idem 2008 

 







Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 
 

Bosplaats ‘Prive-domeinen bij Peereboom’ 

Domein Peereboomveld 
 
 

Bosbeheerder 
 Peereboomveld NV 

Torhoutse Steenweg 452 
8200 Brugge (Sint-Andries) 

Tel. 050/38.95.08 
 

Namen en adressen (mede-)eigenaar(s): 
 

 
  



Kadastraal overzicht van de opgenomen percelen (inclusief boswegen) 
 

Brugge, afd., sectie perceel opp.(ha) bestandsnr. 
27,E 100 1,089 3b 
27,E 101 0,208 3a+3b 
27,E 102 0,922 3a 
27,E 98 0,395 3c 
27,E 99 0,795 3c 
27,E 103a 0,071 2b (weg) 
27,E 103b 0,071 2b (weg) 
27,E 104a 1,89 2b 
27,E 104b 0,128 2b (weg) 
27,E 106a 0,21 2b 
24,A 34a 1,107 1b 
24,A 35c 1,7666 1f 
24,A 634 0,189 1f 
27,E 65b 0,055 2d (weg) 
27,E 74b 0.147 1e (weg) 
27,E 83t 8,1122 1b+1c+ 1e+1f 
27,E 87 3.8240 1b+3+4+2b+2c 
27,E 88 1.91 2d 
27,E 96b 0.1446 2c+2d (weg) 
27,E 97a 0.2382 2b+2d (weg) 
27,E 97b 0.2118 2d+3a+3b+3c (weg) 

  24.10  



Beheerwerken: kaptabel 
 

Bestand Boomsoort Leeftijd Opp, 
ha 20
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1a dS 70 1,23  X    O    X    O    X    
1b dS 70 3,33  X    O    X    O    X    
1c aE 15 0,56      O    O    O    O    

1d aE, Ed, tK, dS, 
Chamaecyparis 85 0,45  X/h    O    X/h    O    X/h    

1e pK, B, zE 85 0,37  O    O    O    O    O    

1f aE, tK, Robinia, Ed, Po, zE, 
Li 85 1,35  X/h    O    X/h    O    X/h    

2a Be (zE, tK) 50 0,31  X    O    X    O    X    
2b B 75 6,03  X    O    X    O    X    
2c dS 50 1,63  X    O    X    O    X    
2d aE, B 90 (aE), 7 (B) 1,97  X/h    O    X/h    O    X/h    
3a La 50 1,15  X    O    X    O    X    
3b dS 30 1,17  X    O    X    O    X    
3c La (tK) 45 1,27  X/h    O    X/h    O    X/h    
   20,82                      

X = dunningskap, O = facultatieve dunningskap, h = hakhoutkap 
B = Beuk, Ed = Gewone esdoorn, dS = Douglas, L = Lork (Larix), Be = Berk, tK = Tamme kastanje, zE: Zomereik, aE = Amerikaanse eik 



Kadasternummers en opmerkingen bij de beheermaatregelen 
 
Bestand kad. nr. Opmerkingen 

1a 35c (deel) dS met grotere afmetingen dan 1b, voorzichtig verder dunnen tot kronen vrij staan, bomen oud laten worden 
1b 34a, 83t (deel), 87 (deel)  
1c 83t (deel) Dunningen beginnen pas zodra voldoende takvrije stam aanwezig is (minstens 6-8m) 

1d 83t (deel), 74b (deel) 
Parkbos: beperkte dunningen in functie van het vrijzetten van mooie bomen en om de variatie te behouden en 
bevorderen. Zomereik bevoordelen. Struiklaag kan als hakhout afgezet worden vooraleer grote bomen te vellen.  

1e 83t (deel), 74b (deel) Parkbos met enkele oude solitaire bomen en dreefbomen: zo oud mogelijk laten worden 

1f 83t (deel), 634, 35c (deel) 
Parkbos: beperkte dunningen in functie van het vrijzetten van mooie bomen en om de variatie te behouden en 
bevorderen. Zomereik bevoordelen. Struiklaag kan als hakhout afgezet worden vooraleer grote bomen te vellen.  

2a 106a (deel) Bij dunning is het aangewezen om de beste toekomstbomen aan te duiden en alleen deze vrij te stellen. 

2b 106a (deel), 97a, 104b, 104a, 103a, 87 
(deel) 

 

2c 87 (deel), 96b (deel)  

2d 88, 96b (deel), 65b 
Jonge aanplant van B langs twee zijden van het bestand. Hierin zijn geen dunningen voorzien in termijn van 
beheerplan. Bij dunningen in aE eerst hakhout afzetten. 

3a 103b, 102, 101(deel), 97b(deel)  
3b 100, 101(deel), 97b(deel)  
3c 99, 98, 97b(deel)  

Dreven:  
Kadasternummers mee opgenomen in de aanliggende bestanden, zo oud mogelijk laten worden, gevaarlijke zieken 
en of dode bomen worden verwijderd 



 

1A - BESTANDSFICHE – 1A    Peereboomveld NV 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand (Zbgdoz) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.: 1,23 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar 
Nevenboomsoorten: / 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen (2 groepen Douglas, deel nabij Torh. Stw., sterkst gedund) 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naaldhout Leeftijd: ca. 70 j 
Stamtal/ha: 196 Bestandsvoorraad:   511 m³/ha Grondvlak: 34,9 m²  
Gemid. omtrek: 149 cm Hdom:  31,8 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: zeer goed 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = 5-100/ha- dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Rododendron, Lijsterbes, Am. vogelkers 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: <5 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  75-90 % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  Brede stekelvaren 
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
De Douglas wordt voorzichtig verder gedund naar behoefte van de beste bomen. De bomen kunnen oud worden, 
eindkap is niet voorzien in de periode van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 

‐ agressieve exoten: geen 
‐ >90% inheems vanaf: niet binnen de termijn van het beheerplan 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: deel van het kasteelpark 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning Voorzichtig dunnen tot kronen vrij staan 
2012 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2016 Dunning  
2020 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2024 Dunning  



 

1B - BESTANDSFICHE – 1B    Peereboomveld NV 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand (Zbgdoz) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.: 3,33 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar 
Nevenboomsoorten: / 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naaldhout Leeftijd: ca. 70 j 
Stamtal/ha: 756 Bestandsvoorraad:   697 m³/ha Grondvlak: 55,5m²  
Gemid. omtrek: 107 cm Hdom:  25,7 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: zeer goed 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = <5/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Rhododendron 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  Stekelvaren, Braam  
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar. Momenteel is er 
dunningsachterstand en kan meer volume gedund worden. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 

‐ agressieve exoten: geen 
‐ >90% inheems vanaf: niet binnen de termijn van het beheerplan 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: deel van het kasteelpark, hoofddreef B19 doorkruist het bestand 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning  
2012 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2016 Dunning  
2020 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2024 Dunning  

 



 

1C - BESTANDSFICHE – 1C    Peereboomveld NV 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand (Zbgdoz) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp: 0,56 ha 
Open plekken en/of bosranden: geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Amerikaanse eik 
Nevenboomsoorten: / 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ca. 15j 
Stamtal/ha: 668 Bestandsvoorraad: 29m³/ha Grondvlak: 6,3m2 

Gemid. omtrek: 35cm Hdom:  12 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad >75%  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = <5/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  10-25 % 
Samenstelling: Am. eik, Esdoorn, Rhododendron 
Amerikaanse vogelkers: zaailingen: 0%  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  75-90 % 
Houtige soorten: Esdoorn en Am.eik 
Veel voorkomende soorten:  Stekelvaren, Braam, Wilgenroosje, Stinkende gouwe 
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Er zal getracht worden te 
komen tot kaprijpe bomen van Am. eik met zo goed mogelijke houtkwaliteit. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Spontane opslag van inheemse soorten (Esdoorn) zal bewaard worden bij dunningen indien deze voldoende 
potentie als toekomstboom hebben.  

‐ agressieve exoten: Amerikaanse eik wordt niet bestreden 
‐ >90% inheems vanaf: niet binnen de termijn van het beheerplan 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: deel van het kasteelpark 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 Facultatieve dunning Alleen uitvoeren zodra voldoende takvrije stam aanwezig is (6-

8m) 
2016 Facultatieve dunning Zie 2012 
2020 Facultatieve dunning Zie 2012 
2024 Facultatieve dunning Zie 2012 



 

1D - BESTANDSFICHE – 1D    Peereboomveld NV 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand (Zbgdoz) Reliëf: aangelegde verhoging  
Waterpartijen: geen Opp.: 0,45 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Amerikaanse eik, Douglasspar 
Nevenboomsoorten: Esdoorn, Tamme kastanje, Chamaecyparis 
Mengingsvorm en groepen: stamsgewijs gemengd 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loof + Naald Leeftijd: ongelijkjarig 
Stamtal/ha: 472 Bestandsvoorraad:   643 m³/ha Grondvlak: 51,1m²  
Gemid. omtrek: / Hdom:  33 m (Do, aE) Inheemse soorten: <10 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: gevarieerd 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = <5/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): parkbos 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  50-75 % 
Samenstelling: Esdoorn, Vlier, Pontische rhododendron, Hulst 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: <5 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  >90 % 
Houtige soorten: Vlier, Gewone esdoorn, Am. vogelkers 
Veel voorkomende soorten:  Klimop, Braam  
Vermeldenswaardige soorten: Salomonszegel, Duizendblad, Meiklokjes 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar. De economische 
functie is ondergeschikt aan de parkfunctie. Bomen kunnen oud en dik worden en de soortenvariatie dient 
behouden te blijven. 
Ecologische functie 
Het is in de eerste plaats de bedoeling om de parkwaarde van het bestand te bestendigen door te trachten de 
soortenrijkdom en het voorkomen van monumentale bomen zo hoog mogelijk te houden. Oude bomen van 
diverse soorten hebben sowieso ook een goede ecologische functie. Om de verscheidenheid in het bestand te 
bewaren dienen potentiële dominante soorten (Am. eik, Rhododendron, Am. vogelkers) in de gaten gehouden te 
worden.  

‐ agressieve exoten: Amerikaanse vogelkers wordt bestreden, Am. eik en Rododendron in toom gehouden 
‐ >90% inheems vanaf: niet binnen de termijn van het beheerplan 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: deel van het kasteelpark, grenst aan hoofddreef B23 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning/hakhoutkap Struiklaag eerst als hakhout afzetten om schade te beperken. 
2012 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2016 Dunning/hakhoutkap  
2020 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2024 Dunning/hakhoutkap  

 



 

1E - BESTANDSFICHE – 1E    Peereboomveld NV 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand (Zbgdoz) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen, parkvijver grenzend aan bestand Opp.: 0,37ha 
Open plekken en/of bosranden: zeer ijl bos  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Paardekastanje, Beuk Zomereik 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: 4 Beuken in bestand, Zomereik (2), Beuken en Paardekastanjes in dreef 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ca. 85 j 
Stamtal/ha: / Bestandsvoorraad:  /m³/ha Grondvlak: /m²  
Gemid. omtrek: 240 cm (Beuk) Hdom: 30 m Inheemse soorten: > 90% 
Sluitingsgraad:   50-75%  Vitaliteit: matig (Paardekastanje) Houtkwaliteit: slecht 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = geen - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): parkbomen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Rhododendron 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  5-25  % 
Houtige soorten: Pontische rhododendron, Esdoorn, Paardekastanje, Vlier 
Veel voorkomende soorten:  grasachtige vegetatie, brandnetel 
Vermeldenswaardige soorten: Hondsdraf 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Alleen bomen in functie van parkaspecten 
 
Ecologische functie 
Alleen bomen in functie van parkaspecten. Het open karakter van het bestand en de oude bomen hebben wel een 
ecologische functie. 

‐ agressieve exoten: geen 
‐ >90% inheems vanaf: 2007 

 
Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: deel van het kasteelpark, grenst aan hoofddreef B23 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning Parkbos. Beperkte dunningen in functie van mooie bomen 
2012 Facultatieve dunning  
2016 Facultatieve dunning  
2020 Facultatieve dunning  
2024 Facultatieve dunning  

 



 

1F - BESTANDSFICHE – 1F    Peereboomveld NV 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand (Zbgdoz) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.: 1,35ha 
Open plekken en/of bosranden: /  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Amerikaanse eik, Zomereik  
Nevenboomsoorten: Esdoorn, Tamme kastanje, Valse acacia, Populier, Linde 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ca. 85 j 
Stamtal/ha: 285 Bestandsvoorraad:   498m³/ha Grondvlak: 37,3m²  
Gemid. omtrek: 202 cm (aE) Hdom:  33 m (aE) Inheemse soorten: 40 % 
Sluitingsgraad:   > 85 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = 5-100/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): monumentale parkbomen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  > 90 % 
Samenstelling: Pontische rhododendron, Gladde iep, Esdoorn, Tamme kastanje, Taxus, Am. eik 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Houtige soorten: Pontische rhododendron 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
De economische functie is ondergeschikt aan de parkfunctie. Bomen kunnen oud en dik worden en de 
soortenvariatie dient behouden te blijven.  
Ecologische functie 
Het is in de eerste plaats de bedoeling om de parkwaarde van het bestand te bestendigen door te trachten de 
soortenrijkdom en het voorkomen van monumentale bomen zo hoog mogelijk te houden. Oude bomen van 
diverse soorten hebben sowieso ook een goede ecologische functie. Om de verscheidenheid in het bestand te 
bewaren dienen potentiële dominante soorten (Am. eik, Rhododendron, Am. vogelkers) in de gaten gehouden te 
worden. 

‐ agressieve exoten: Amerikaanse vogelkers wordt bestreden, Am. eik en Rododendron in toom gehouden 
‐ >90% inheems vanaf: niet binnen de termijn van het beheerplan 

 
Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: deel van het kasteelpark, grenst aan hoofddreef B23 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning/hakhoutkap Struiklaag eerst als hakhout afzetten om schade te 

beperken. 
2012 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2016 Dunning/hakhoutkap  
2020 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2024 Dunning/hakhoutkap  

 



 

2A - BESTANDSFICHE – 2A    Peereboomveld NV 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand (Zbgdoz) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.: 0,31ha 
Open plekken en/of bosranden: geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Berk 
Nevenboomsoorten: Zomereik, Tamme kastanje 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ca. 25 j 
Stamtal/ha: 1336 Bestandsvoorraad:   117m³/ha Grondvlak: 16,7m²  
Gemid. omtrek: 38 cm (Be) Hdom:  17,4 m (Be) Inheemse soorten: > 90 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = 5-100/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Am. vogelkers, Rhododendron 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: <5 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  75-90 % 
Houtige soorten: bramen, Stekelvaren, Sterretjesmos 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Het ziet er naar uit dat kwaliteitshout van Berk een economische waarde zal krijgen. Door deskundig en sterk 
dunnen zal hiernaar gestreefd worden in dit bestand. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. De omgeving bevat veel 
grote, homogene bestanden met climaxbomen (Beuk, Douglas, Am. eik). Dit berkenbestand heeft bijgevolg een 
belangrijke ecologische en landschappelijke  waarde door het verhogen van de variatie in het gebied.   

‐ agressieve exoten: geen 
‐ >90% inheems vanaf: 2007 

 
Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: deel van het kasteelpark en grenst aan hoofddreef B17  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning  
2012 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2016 Dunning  
2020 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2024 Dunning  

 



 

2B - BESTANDSFICHE – 2B    Peereboomveld NV 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand (Zbgdoz) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.: 6,03ha 
Open plekken en/of bosranden: geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ca. 85 j 
Stamtal/ha:167 Bestandsvoorraad:   391m³/ha Grondvlak: 26,7m²  
Gemid. omtrek: 142 cm Hdom:  32 m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: zeer goed 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = >100/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Rhododendron 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar. Indien regelmatig en 
deskundig wordt gedund, heeft dit bestand een belangrijke economische functie.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 

‐ agressieve exoten: geen 
‐ >90% inheems vanaf: 2007 

 
Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: deel van het kasteelpark en grenst aan hoofddreven B17, B19, B20, B21. Bij 
dunningen zal rekening gehouden worden met de vele belangrijke dreven. Dreefbomen worden voldoende 
vrijgesteld en er wordt getracht om deze zo weinig mogelijk te beschadigen.  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning  
2012 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2016 Dunning  
2020 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2024 Dunning  



 

2C - BESTANDSFICHE – 2C    Peereboomveld NV 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand (Zbgdoz) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.: 1,63ha 
Open plekken en/of bosranden: geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar  
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naaldhout Leeftijd: ca. 40 j 
Stamtal/ha: 766 Bestandsvoorraad:   670m³/ha Grondvlak: 48,7m²  
Gemid. omtrek: 104 cm Hdom:  30 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = < 5/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Am. eik 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 

‐ agressieve exoten: geen 
‐ >90% inheems vanaf: niet binnen de termijn van het beheerplan 

 
Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: deel van het kasteelpark en grenst aan hoofddreven B20, B21, B22. Bij dunningen 
zal rekening gehouden worden met de vele belangrijke dreven. Dreefbomen worden voldoende vrijgesteld en er 
wordt getracht om deze zo weinig mogelijk te beschadigen. 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning Parkbos. Beperkte dunningen in functie vrijzetten van mooie 

bomen 
2012 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2016 Dunning  
2020 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2024 Dunning  



 

2D - BESTANDSFICHE – 2D    Peereboomveld NV 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand (Zbgdoz) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.: 1,97ha 
Open plekken en/of bosranden: geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Amerikaanse eik 
Nevenboomsoorten: Beuk 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen Am. eik met groep jonge aanplant van Beuk (2,5m hoog) 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ca. 85 j (aE), 6j (B) 
Stamtal/ha: 216 Bestandsvoorraad:   418m³/ha Grondvlak: 31,4m²  
Gemid. omtrek: 175 cm Hdom:  32,6 m  Inheemse soorten: 1 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = <5/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  75-90 % 
Samenstelling: Amerikaanse eik (oud hakhout?), Esdoorn, Ribes sp. 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  5-25 % 
Houtige soorten: Amerikaanse eik 
Veel voorkomende soorten:  Braam, Stekelvaren, Brandnetel 
Vermeldenswaardige soorten: Klein Springzaad, Gele Dovenetel 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
De hakhoutlaag is gedegradeerd door de dichte bovenetage, herstel van middelhout is niet voorzien. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door dunningen kan 
spontane verjonging van inheemse soorten (beuk) bevoordeeld worden. 

‐ agressieve exoten: Amerikaanse vogelkers wordt bestreden. 
‐ >90% inheems vanaf: niet binnen de termijn van het beheerplan 

 
Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: deel van het kasteelpark, grenst aan hoofddreven B20, B22 en B23. Bij dunningen 
zal rekening gehouden worden met de vele belangrijke dreven. Dreefbomen worden voldoende vrijgesteld en er 
wordt getracht om deze zo weinig mogelijk te beschadigen. 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning/hakhoutkap Hakhout wordt afgezet voor het vellen van het hooghout 

om schade te beperken. 
2012 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2016 Dunning/hakhoutkap  
2020 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2024 Dunning/hakhoutkap  



 

3A - BESTANDSFICHE – 3A     Peereboomveld NV 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand (Zbgdoz) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.: 1,15ha 
Open plekken en/of bosranden: geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Lariks 
Nevenboomsoorten: Tamme kastanje 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naald + loof Leeftijd: ca. 45 j 
Stamtal/ha: 265 Bestandsvoorraad: 240 m³/ha Grondvlak: 21,8  m²  
Gemid. omtrek: 110 cm Hdom:  23 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = 5-100/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  50-75  % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:  Braam, Stekelvaren  
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Nog goede economische 
potenties voor de Larix. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 

‐ agressieve exoten: geen 
‐ >90% inheems vanaf: niet binnen de termijn van het beheerplan 

 
Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: grenst aan hoofddreven B20 en B14 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning/hakhoutkap Hakhout wordt afgezet voor het vellen van het hooghout 

om schade te beperken. 
2012 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2016 Dunning/hakhoutkap  
2020 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2024 Dunning/hakhoutkap  

 



 

3B - BESTANDSFICHE – 3B    Peereboomveld NV 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand (Zbgdoz) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.: 1,17ha 
Open plekken en/of bosranden: geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naaldhout Leeftijd: ca. 30 j 
Stamtal/ha: 511 Bestandsvoorraad:   428m³/ha Grondvlak: 33,4m²  
Gemid. omtrek: 106 cm Hdom:  26,8 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = <5/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 0 % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  < 0 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Goede economische 
potenties voor Douglas. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 

‐ agressieve exoten: geen 
‐ >90% inheems vanaf: niet binnen de termijn van het beheerplan 

 
Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: grenst aan hoofddreef B14 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning  
2012 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2016 Dunning  
2020 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2024 Dunning  

 



 

3C - BESTANDSFICHE – 3C    Peereboomveld NV 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand (Zbgdoz) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.: 1,27ha 
Open plekken en/of bosranden: geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Lariks 
Nevenboomsoorten:Tamme kastanje 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naald + loof Leeftijd: ca. 45 j 
Stamtal/ha: 265 Bestandsvoorraad: 240 m³/ha Grondvlak: 21,8  m²  
Gemid. omtrek: 110 cm Hdom:  23 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = 5-100 /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <  % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  <  % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Nog goede economische 
potenties voor de Larix. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 

‐ agressieve exoten: geen 
‐ >90% inheems vanaf: niet binnen de termijn van het beheerplan 

 
Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: grenst aan hoofddreef B14 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning/hakhoutkap Hakhout Tamme kastanje wordt afgezet voor het vellen 

van het hooghout om schade te beperken. 
2012 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2016 Dunning/hakhoutkap  
2020 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2024 Dunning/hakhoutkap  

 
 







Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 
 

Bosplaats ‘Privé-domeinen langs de Kerkebeek 

Domein Nemery-Cauwe 
 
 

Bosbeheerder 
Paul Nemery de Bellevaux 

Lorkendreef 18 
8200 Brugge 

Tel. 0495/54.72.04  
 
 

Namen en adressen (mede-)eigenaar(s): 
Cauwe, Genevieve Chantal Abelendreef 5 8200 Brugge 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kadastraal overzicht van de opgenomen percelen (inclusief boswegen) 
 

Brugge, afd., sectie perceel opp.(ha) bestandsnr. 
26,A 236 0,5777 7a 
26,A 239a 0,7461 7a 
26,A 240a 0,2069  
24,A 501b 2,1057 1a+4a+5a 
24,A 501c 0,0090 Vakantieverbl. 
24,A 502a 1,2200 3a 
24,A 504e 0,0015 Elekt. cabine 
24,A 504f 2,2285 2a 
24,A 672a 0,0800 weg 
24,A 672b 0,3350 weg 
24,A 673 0,1690 6a 

  7,6794  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Beheerwerken: kaptabel 
 

Bestand Boomsoort leeftijd opp, ha 20
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1a dS 53j 0,56   o       X    o    X    o     
2a aE,B, (zE) Ongelijkj 2,34   o       Xv    o    X    o     
3a Zw. els,Be Ongelijkj 0,99                     
4a dS,sS 40 0,82  o       X    o    Xv    o   
5a heideveld  0,28                     
6a aE,zE,Ed 50 0,97  o       X    o    X    o   
7a zE,Fe,Ed Ongelijkj 1,53         O/h        O/h       

 
X = dunningskap, O = facultatieve dunningskap, h = hakhoutkap (aE: volledig wegdunnen van Amerikaanse eik), Xv= sterke dunning met oog op verjonging 
zE: zomereik, Fe: gewone es, B: beuk, La:lariks, dS, Douglasspar, sS, sitka spar, Ps:grove den, Be:berk 
 
Kadasternummers en opmerkingen bij de beheermaatregelen 

Bestand Kadasterpercelen Opmerkingen

1a 501b (deel)  

2a 504f 
Zomereik en beuk bij dunnen bevoordelen t.o.v. Am. eik zodat >90% inheems vanaf 2013, bestrijden Am. 
vogelkers 

3a 502a 
Zeer nat, exploitatie beperken tot kappen van brandhout, niet betreden met machines, bestrijden van Am. 
vogelkers 

4a 501b (deel) 
Bestrijden Amerikaanse vogelkers, versneld wegdunnen naaldhout ten voordele van inheems loofhout en 
open plekken voor ontwikkeling van heide (ca. 0,3 ha uitbreiding heide bestand 5), ook oever open houden 

5a 501b (deel) Heideveld met woning, wordt beheerd via maaien en afvoeren of begrazing en kappen van struikopslag 
6a 501b (deel), 673 Bevoordelen van inheemse soorten bij dunningen, beperken van het aandeel esdoorn 
7a 236c, 239a Nat bestand met oude bomen en voorjaarsbloeiers, zeer gevoelig voor schade, geen kappingen voorzien 

 
 



1A - BESTANDSFICHE – 1A  Paul Nemery de Bellevaux 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: nat zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.: 0,56ha 
Open plekken en/of bosranden: geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naald Leeftijd: 53 
Stamtal/ha: 1179 Bestandsvoorraad:  548 m³/ha Grondvlak: 50,6 m²  
Gemid. omtrek: 74cm Hdom:  22,7m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   >  75%  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand: 7,8 m³/ha / Liggend: dun = >100/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Samenstelling: Lijsterbes, Vlier, Am. vogelkers 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Houtige soorten: Am. vogelkers, Lijsterbes, Vlier, Zomereik, Gladde iep 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: Wilde kamperfoelie 
Huidig vegetatietype: Dennen-Eieknbos 
Potentieel natuurlijke : Arm Eiken-Beukenbos natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Het bestand heeft potenties 
om opbrengsten uit houtverkoop te genereren indien voldoende volume hout kan aangeboden worden (dus samen 
met andere bestanden/eigenaars). 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
- agressieve exoten: geen 
- >90% inheems vanaf: niet binnen termijn van het beheerplan 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: bestand ligt langs hoofddreef 11 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Faculatieve dunning  
2012 Dunning  
2016 Faculatieve dunning  
2020 Dunning  
2024 Faculatieve dunning  



 

2A - BESTANDSFICHE – 2A  Paul Nemery de Bellevaux 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: nat zand Reliëf: licht hellend (rand van 

beekvallei) 
Waterpartijen: geen Opp.: 2,34ha 
Open plekken en/of bosranden: geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Amerikaanse eik, Beuk 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs + groep jonge Zomereik (2-3m hoog) + groep Beuk + groep naaldhout 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loof Leeftijd: ongelijkjarig 
Stamtal/ha: 79 Bestandsvoorraad: 397  m³/ha Grondvlak: 33,4 m²  
Gemid. omtrek: 297 cm (B) Hdom: 30,7 m (B) Inheemse soorten: 61 % 
Sluitingsgraad:   > 75%  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = <5/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad <5 % 
Samenstelling: Amerikaanse eik, Zomereik, Am. vogelkers 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: <5 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten: Brede stekelvaren 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Eiken-beueknbos met adelaarsvaren (sensu Cornelis et al. 2007). 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
Ecologische functie 
Toekomstbomen van Zomereik en/of Beuk worden bevoordeeld bij de dunningen t.o.v. Am. eik.  

- agressieve exoten: Am. vogelkers wordt bestreden 
- >90% inheems vanaf: 2012 (na eerste dunning) 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: grenst aan dreven 11 en 4B 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Faculatieve dunning  
2012 Dunning  
2016 Faculatieve dunning  
2020 Dunning  
2024 Faculatieve dunning  

 



 

3A - BESTANDSFICHE – 3A  Paul Nemery de Bellevaux 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: nat zand + veen Reliëf: licht hellend (rand van 

beekvallei) 
Waterpartijen: vijver (deel, zie ook domein Deudon) + grachten Opp.: 2,34ha 
Open plekken en/of bosranden: oevers vijver  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zwarte els, Zachte berk 
Nevenboomsoorten: Amerikaanse vogelkers, Schietwilg, Grove den 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: divers 
Stamtal/ha: 1149 Bestandsvoorraad: 283  m³/ha Grondvlak: 33,4 m²  
Gemid. omtrek: 62 cm (Zw.els) Hdom: niet relevant Inheemse soorten: 96 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: slecht 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = >100/ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = 1-3/ha 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad 50-75 % 
Samenstelling: Amerikaanse vogelkers, Berk, Zw. els 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: 5-25 % / boomlaag: 5-25 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  100% 
Houtige soorten: Amerikaanse vogelkers, bramen 
Veel voorkomende soorten: Brede stekelvaren, Moeraszegge, Dubbelloofvaren  
Vermeldenswaardige soorten: Melkeppe, pluimzegge, Gagel 
Huidig vegetatietype: Berken- Elzenbos (sensu Cornelis et al. 2007). 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Elzenbroekbos 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen , eventueel als brandhout – maar perceel bijzonder gevoelig voor betreding 
 
Ecologische functie 

- Ecologisch is dit een bijzonder waardevol bestand, uniek voor de regio. Het bestand kan spontaan verder 
ontwikkelen tot elzenbroekbos 

- agressieve exoten: Amerikaanse vogelkers zal worden bestreden 
- >90% inheems vanaf: 2007 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: rabattensysteem aanwezig (vroeger hakhoutbeheer?) 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
alle Bestrijding Amerikaanse vogelkers Zolang als nodig 

 



 

4A - BESTANDSFICHE – 4A  Paul Nemery de Bellevaux 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: nat zand + veen Reliëf: licht hellend (rand van 

beekvallei) 
Waterpartijen: grenst aan vijver uit bestand 3 Opp.: 0,82ha 
Open plekken en/of bosranden: open langs oevers vijver  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Sitkaspar, Douglasspar 
Nevenboomsoorten: Berk, Grove den 
Mengingsvorm en groepen: groepsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naaldhout Leeftijd: 40 
Stamtal/ha: 1464 Bestandsvoorraad: 560  m³/ha Grondvlak: 57,9 m²  
Gemid. omtrek:67 cm (sS) Hdom: 21 m (sS) Inheemse soorten: 13 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: matig Houtkwaliteit: matig 
Dood Hout: Staand 8 m³/ha / Liggend: dun = 5-100/ha - dik = 1-10  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad 50-75 % 
Samenstelling: Amerikaanse vogelkers, Lijsterbes, Hazelaar 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 5-25 %  / struiklaag:5-25 % / boomlaag: <5 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  25-50 % 
Houtige soorten: Amerikaanse vogelkers, bramen 
Veel voorkomende soorten:  
Vermeldenswaardige soorten: Valse salie, Kamperfoelie 
Huidig vegetatietype: Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren sensu Cornelis et al. 2007. 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Elzenbroekbos en Arm-Eikenbeukenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar. Op termijn wordt de 
economische functie in dit bestand nihil vanwege het toenemend aandeel open plekken en elzenbroek. 
Ecologische functie 
Door het wegdunnen van Amerikaanse vogelkers  en de naaldbomen zal het aandeel inheemse soorten toenemen. 

- agressieve exoten: Am. vogelkers wordt bestreden 
- >90% inheems vanaf: 2020 

Het bos ontwikkelt tot elzenbroekbos op de natste terreingedeelten, elders wordt gestreefd naar eiken-beukenbos. 
De zone tussen de vijver en het heideveld wordt na verwijderen van het naaldhout open gehouden door maaien of 
begrazing (ca. 0,3ha). 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: geen 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Faculatieve dunning + Bestrijden Amerikaanse vogelkers 
2012 Dunning Wegdunnen naaldhout t.v.v. inheemse loofbomen en 

behoud van voldoende open plekken rond nat 
terreingedeelte 

2016 Faculatieve dunning  
2020 Dunning  
2024 Faculatieve dunning  

 



 

6A - BESTANDSFICHE – 6A  Paul Nemery de Bellevaux 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand –vochtig zandleem Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.: 0,97ha 
Open plekken en/of bosranden: geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Am. Eik, Zomereik  
Nevenboomsoorten: Esdoorn, Berk 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: 50j 
Stamtal/ha: 344 Bestandsvoorraad: 273 m³/ha Grondvlak: 22,5 m²  
Gemid. omtrek: 114 cm (zE) Hdom: 25,8m (zE) Inheemse soorten: 68 % 
Sluitingsgraad:   >75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = <5/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad <5% 
Samenstelling: Esdoorn 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag:<5 % / boomlaag: <5 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  <5% 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten:  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren sensu Cornelis et al. 2007. 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm-Eikenbeukenbos, droge/natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Door het wegdunnen van Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik zal het aandeel inheemse soorten 
geleidelijk toenemen. De Zomereiken worden momenteel weggedrukt door de Am. eik. Waar redding nog 
mogelijk is, dienen goede exemplaren snel te worden vrijgesteld. 

- agressieve exoten: Am. vogelkers wordt bestreden 
- >90% inheems vanaf: 2012 
- laten ontwikkelen tot eiken-beukenbos. 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: grenst aan hoofddreef 11 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Faculatieve dunning Bestrijden Amerikaanse vogelkers 
2012 Dunning  
2016 Faculatieve dunning  
2020 Dunning  
2024 Faculatieve dunning  

 



 

7A - BESTANDSFICHE – 7A  Paul Nemery de Bellevaux 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: vochtig zandleem-natte klei Reliëf: vlak 
Waterpartijen: grachten en rabatten Opp.: 1,53ha 
Open plekken en/of bosranden: geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten:, Zomereik  
Nevenboomsoorten: Gewone es, Esdoorn, Lijsteres, Berk 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: (ex-)middelhout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: divers 
Stamtal/ha:845 Bestandsvoorraad: 475 m³/ha Grondvlak: 44,1 m²  
Gemid. omtrek: 229cm (zE) Hdom: 27,5m (zE) Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad: >  75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig 
Dood Hout: Staand 3,2 m³/ha / Liggend: dun = 5-100/ha - dik = 11-30/ha  - zeer dik = 1-3/ha 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad 50-75 % 
Samenstelling: Esdoorn, Hazelaar, Gladde iep, Es 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag:<5 % / boomlaag: <5 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  50-75% 
Houtige soorten: bramen (weinig), Esdoorn 
Veel voorkomende soorten: Bosanemoon 
Vermeldenswaardige soorten: Bosanemoon, Blauwsporig bosviooltje 
Huidig vegetatietype: Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie (sensu Cornelis et al; 
2007). 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Elzen-Vogelkersbos 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Nihil, door de gevoeligheid en de waarde van het bestand worden geen bosexploitaties voorzien met uitzondering 
van het bestrijden van Am. vogelkers indien nodig. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Gemengd bestand met 100% inheemse soorten. Goed ontwikkelde kruid- en struiklaag en oude bomen aanwezig. 

- Verder laten ontwikkelen tot eiken-essenbos en beekbegeleidend elzen-vogelkersbos. 
- agressieve exoten: Am. vogelkers wordt bestreden 
- >90% inheems vanaf: 2007 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: grenst aan hoofddreef 11 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 Facultatieve dunning en/of hakhoutkap  
2020 Facultatieve dunning en/of hakhoutkap  

 
 







Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 
Bosplaats ‘Prive-domeinen langs de Kerkebeek’ 

 
 

Bosbeheerder 
Deudon de le Vielleuze Louis 

Lorkendreef 20 
8200 Brugge 
050/38.33.81 

 
 

Namen en adressen (mede-)eigenaar(s): 
Dulait, Jeannine Germaine Lorkendreef 20 8200 Brugge 
Deudon de le Vielleuze, Maximilien Edouard Reux 9 5590 Ciney 
Deudon de le Vielleuze, Christine Isabelle Vliertjeslaan 27 3090 Overijse 

 



 

Kadastraal overzicht van de opgenomen percelen (inclusief boswegen) 
 

Brugge, afd., sectie perceel opp.(ha) bestandsnr. 
24,A 500h 0,737 3+4 
24,A 500k 0,637 2 
24,A 500l 0,14 1 (weg) 
24,A 503a 1,5510 6+4+5 
24,A 504d 1,4891 1 
24,A 506a 0,4028 1 
24,A 507b 0,6322 6+1 

  5,589  



 

Beheerwerken: kaptabel 
 

Bestand Boomsoort leeftijd opp, ha 20
07
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1 B, aE (aVo,Be,zE) >150 2,27   O       O       O       O       O     
2 zE, B (Li) 50 0,80   O       X       O       X       O     
3 La, zE, (Be) 50 0,36   O       X       O       X       O     
4 zE, Be, aVo (aE, aVo) 50 1,09   O       X       O       X       O     
5 grasland + vijver   0,62                                         
6 Po dreef ng 0,30                                         
   5,44                     

 
X = dunningskap, O = facultatieve dunningskap, h = hakhoutkap 
B = Beuk, Ed = Gewone esdoorn, Do = Douglas, La = Lork (Larix), Be = Berk, aVo: Amerikaanse vogelkers, aE=Amerikaanse eik, zE: Zomereik, Po:populier  
 
Kadasternummers en opmerkingen bij de beheermaatregelen 
Bestand Kadasternr Opmerkingen 

1 
504d, 500l, 507b 

(deel), 506a Huidge bomen zo oud mogelijk laten worden. Inheemse soorten (zE, B) bij dunning bevoordelen t.o.v. aE.  

  Indien nodig worden grote gaten beplant met inheemse soorten (B, zE).  Avo bestrijden.   
2 500k Bij dunningen aandacht besteden aan het vrijstellen van de Zomereiken aangezien deze anders weggeconcurreerd worden door de Beuken. 
3 500h (deel) Bevoordelen van zE bij dunningen. Bestrijden aVo.  

4 
500h (deel), 503a 

(deel) 

Bestrijden aVo. Bevoordelen van zE en Be t.o.v. aE en naaldbomen bij dunningen. In een bestaande open plek komt reeds Struikheide voor. 
Na bestrijding van aVo zal deze plek aanzienlijk groter zijn. Door maaien en manueel plaggen wordt de plek open gehouden en heidevorming 
verder gestimuleerd. 

5 503a (deel) 
Grasland: twee-drie keer/jaar maaien en afvoeren van maaisel om bloemenrijkdom te vergroten. Momenteel door landbouwer gemaaid, in 
toekomst door Loca Labora via Regionaal Landschap of Bosgroep. Bemesting zo veel mogelijk beperken om verdere verruiging tegen te 
gaan. Vijver: regelmatig afkappen van begroeiïng langs oever en langs rand van het eiland om inkolven van de oevers tegen te gaan en 
voldoende licht toe te laten. 

6 507b (deel) Populierendreef: wordt behouden zolang voldoende bomen een aanvaardbare vitaliteit vertonen 



1 - BESTANDSFICHE – 1    Louis Deudon 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: vochtig zand (gaande van droog tot nat  richting beek) Reliëf: licht hellend (beekvalleirand) 
Waterpartijen: / Opp.: 2.27 ha 
Open plekken en/of bosranden: /  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik, Beuk 
Nevenboomsoorten: Amerikaanse vogelkers, Am eik, Berk 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loof Leeftijd: ca. > 150 j 
Stamtal/ha: 373 Bestandsvoorraad:   257 m³/ha Grondvlak: 28,1m²  
Gemid. omtrek: 205 cm Hdom: 24,0 m Inheemse soorten: 33 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed (wel 

ouderdomsverschijnselen) 
Houtkwaliteit: goed 

Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = 5-10ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = 1-3/ha 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Am. eik, Am. vogelkers, rododendron 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag:5-25 % / boomlaag: 5-25 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Houtige soorten: Bramen 
Veel voorkomende soorten: Brede stekelvaren,  Braam  
Vermeldenswaardige soorten: Kussentjesmos,  Veelbloemige salomonszegel, Dubbelloof 
Huidig vegetatietype: Eiken-Beukenbos met adelaarsvaren sensu Cornelis et al. 2007. 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos, droge variant + natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.   
Ecologische functie 
Door de dunningen kan verwacht worden dat de struik- en kruidlaag zich meer zal ontwikkelen en dat het % 
inheemse soorten zal toenemen. De bomen kunnen verder oud worden en worden in principe pas geveld wanneer 
deze dreigen een gevaar te vormen. Bij dunningen worden Zomereik en Beuk bevoordeeld t.o.v. Am. eik. 

‐ agressieve exoten: Am. eik wordt verder bestreden. 
‐ > 90% inheems: niet binnen termijn beheerplan 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: grenst aan dreef 4B (Tillegem) 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning  
2012 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2016 Dunning  
2020 Facultatieve dunning  
2024 Dunning  



 

2 - BESTANDSFICHE – 2    Louis Deudon 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.: 0,80 ha 
Open plekken en/of bosranden: /  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik 
Nevenboomsoorten: Beuk 
Mengingsvorm en groepen: Groepsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loof Leeftijd: ca. 50 j 
Stamtal/ha: 246 Bestandsvoorraad:  393 m³/ha Grondvlak: 31,6m²  
Gemid. omtrek: 118 cm Hdom: 26,5 m Inheemse soorten: 100% 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = <5/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Beuk, Zomereik 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: <5 % / boomlaag: 0 % 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:  Adelaarsvaren, Braam 
Vermeldenswaardige soorten: Veelbloemige salomonszegel 
Huidig vegetatietype: Eiken-Beukenbos met adelaarsvaren sensu Cornelis et al. 2007. 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Typisch  Eiken-Beukenbos 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.   
Bij dunningen dient aandacht uit te gaan naar het bevoordelen van de Zomereiken tov de Beuken aangezien deze 
minder concurrentiekrachtig zijn en de menging anders niet behouden kan blijven. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Door de dunningen kan verwacht worden dat de struik- en kruidlaag zich meer zal ontwikkelen en dat het % 
inheemse soorten zal toenemen 

‐ agressieve exoten: Am. vogelkers wordt bestreden. 
‐ > 90% inheems vanaf 2007 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: / 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning  
2012 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2016 Dunning  
2020 Facultatieve dunning  
2024 Dunning  



 

3 - BESTANDSFICHE – 3    Louis Deudon 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand-(vochtig zandleem) Reliëf: licht hellend, verhoging  
Waterpartijen: / Opp.: 0,36 ha 
Open plekken en/of bosranden: korte bosrand aan oostzijde  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Lariks, Zomereik 
Nevenboomsoorten: Berk 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naald + loof Leeftijd: ca. 50 j 
Stamtal/ha: 1267 Bestandsvoorraad:   407 m³/ha Grondvlak: 43,8m²  
Gemid. omtrek: 76 cm Hdom: 21,8 m Inheemse soorten: 41 % 
Sluitingsgraad:    50-75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = <5/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  10-25 % 
Samenstelling: Zomereik, Am. vogelkers 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 5-25 %  / struiklaag: <5 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad   10-25 % 
Houtige soorten: Bramen 
Veel voorkomende soorten: Brede stekelvaren, Braam  
Vermeldenswaardige soorten: Struikheide, Pijpestrootje 
Huidig vegetatietype: Eiken-Beukenbos met adelaarsvaren sensu Cornelis et al. 2007. 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Typisch Eiken-Beukenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Door de dunningen kan verwacht worden dat de struik- en kruidlaag zich meer zal ontwikkelen en dat het % 
inheemse soorten zal toenemen 

‐ agressieve exoten: Am. vogelkers wordt bestreden 
‐ > 90% inheems: niet binnen periode van beheerplan 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: / 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning  
2012 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2016 Dunning  
2020 Facultatieve dunning  
2024 Dunning  



 

4 - BESTANDSFICHE – 4    Louis Deudon 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand -nat zandleem Reliëf: licht hellend  
Waterpartijen: / Opp 1,09 ha 
Open plekken en/of bosranden: open plek met Struikheide  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik, Berk 
Nevenboomsoorten: Amerikaanse vogelkers, Grove den, Am. eik 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loof Leeftijd: ca. > 50 j 
Stamtal/ha: 658 Bestandsvoorraad:   241 m³/ha Grondvlak: 24,7m²  
Gemid. omtrek: 60 cm Hdom: 20,3 m Inheemse soorten: 82 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = <5 /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  75-90% 
Samenstelling: Am. vogelkers, Lijsterbes, Berk 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 5-25%  / struiklaag: 50-75% / boomlaag: 5-25% 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  50 % 
Houtige soorten: Bramen 
Veel voorkomende soorten:  
Vermeldenswaardige soorten: Struikheide, Wijfjesvaren, Gele dovenetel 
Huidig vegetatietype: Eiken-Beukenbos met adelaarsvaren sensu Cornelis et al. 2007. 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Typisch Eiken-Beukenbos,droge- natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
De economische functie is zeer beperkt. 
Ecologische functie 
Door selectief verwijderen van Amerikaanse vogelkers dunningen zal de struik- en kruidlaag zich meer natuurlijk 
ontwikkelen en zal het aandeel inheemse soorten sterk toenemen. 

‐ agressieve soorten: Amerikaanse vogelkers 
‐ >90% inheems: vanaf 2008 na bestrijding Am. vogelkers 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: grenst aan dreef 4B (Tillegem) 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning  
2012 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2016 Dunning  
2020 Facultatieve dunning  
2024 Dunning  

 







Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 
 

Bosplaats ‘Privé-domeinen langs de Kerkebeek’ 
Domein Eyck ter Schans 

 
 
 

Bosbeheerder 
Van Outryve d'Ydewalle-Verhaegen Ghislena 

Koning Albertlaan 190 
8200 Brugge 

Tel. 050/38.55.94 
 

Namen en adressen (mede-)eigenaar(s): 
 

Verhaegen, Georges Marie Robert Dalechamplaan 50 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 
Verhaegen, Sybille Marie Marie-Joselaan 115 B4 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe 
Verhaegen, Muriel Claude Aime Smekensstraat 14 1030 Schaarbeek 

 



Kadastraal overzicht van de opgenomen percelen (inclusief boswegen) 
 

Brugge, afd., sectie perceel opp.(ha) bestandsnr. 
24,A 497g 0,0630 1a 
24,A 497k 0,5900 2a 
24,A 497l 0,7563 1a 
24,A 497n 1,0210 1a+2a 
24,A 497p 0,6815 1a 
24,A 511b 1,0000 3a 

  
4,1118 

(3,80 ha 
bosbestanden) 

 



 

Beheerwerken: kaptabel 
 

Bestand Boomsoort leeftijd opp, 
ha 20
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1a zE,Ag,Fe,Um >150 1,90          h        h         
2a zE, B (Li) 50 0,98   O       X       O       X       O    
3a schapenweide / 0,92                     
   3,80                     

 
X = dunningskap, O = facultatieve dunningskap, h = hakhoutkap 
zE: zomereik, Ag: zwarte els, Fe: Gewone es, B: beuk, L, lariks, Um: gladde iep 
 
 
Kadasternummers en opmerkingen bij de beheermaatregelen 

Bestand Kadasterpercelen Opmerkingen 

1a 497l, 497p, 497g, 497n 
(deel) 

 Nat en kwetsbaar bestand met dikke bomen en voorjaarsbloeiers, geen kapwerken 
voorzien, eventueel beperkt afzetten van hakhout als brandhout en vellen van gevaarlijke 
randbomen. 

2a 497k, 497n (deel) Zomereik bevoordelen bij dunningen aangezien deze gevoelig is voor lichtconcurrentie.  
Zomereik en Beuk bevoordelen op Larix vanwege het inheemse karakter. 

3a 511b 

Grasland behouden door begrazing met beperkt aantal dieren (nu schapen). Bemesting en 
herbicidengebruik vermijden om de bloemenrijkdom te verbeteren. Eventueel met 
financiering van Bosgroep of Regionaal Landschap haag en enkele solitaire bomen 
voorzien ter verfraaiïng van de weide. Bodem= gradiënt van nat naar droog zand (Sep -> 
Zch -> Zbh) 

 
 



1A-BESTANDSFICHE–1A Van Outryve d'Ydewalle-Verhaegen  
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: natte klei (EFp) Reliëf: depressie 
Waterpartijen: overstromingsgebied Kerkebeek (beekdal) Opp.: 1,9ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand langs straat en beek  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik, Gewone es, Zwarte els 
Nevenboomsoorten: Gladde iep, Esdoorn  
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loof Leeftijd: ongelijkjarig 
Stamtal/ha: 982 Bestandsvoorraad:  409 m³/ha Grondvlak: 36,3m²  
Gemid. omtrek: 166cm (zE) Hdom:  27,5m (zE) Inheemse soorten: 97 % 
Sluitingsgraad:   >  75%  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig 
Dood Hout: Staand: 12,9 m³/ha / Liggend: dun = 5-100ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = 1-3/ha 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  50-75 % 
Samenstelling: Hazelaar, Esdoorn, Gladde iep, Meidoorn, Gewone es, Zwarte els 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  25-50 % 
Houtige soorten: Gladde iep, Zomereik 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: Stengelloze sleutelbloem (zeer zeldzaam), Bosanemoon 
Huidig vegetatietype: Essen-Elzen en Iepen-Essenbos sensu Cornelis et al. 2007. 
Potentieel natuurlijke : Elzen vogelkersbos 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Vanwege de natte bodem en het voorkomen van een voor de streek zeldzame en goed ontwikkelde  kruid- en 
struiklaag wordt geen houtoogst met economische motieven uitgevoerd.  
Ecologische functie 
Het bestand is reeds ecologisch waardevol. Om dit zo te behouden worden geen exploitaties voorzien. Speciale 
aandacht wordt besteed aan het behoud van de Stengelloze sleutelbloem. 

‐ > 90% inheems: 2007 
‐ Agressieve exoten: geen 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: sporen van voormalig hakhoutbeheer (rabattensysteem), het is echter niet de 
bedoeling om dit beheer verder te zetten 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 Facultatieve hakhoutkap Alleen indien nodig om de kruidlaag voldoende licht te 

geven (advies vragen aan deskundigen). Oogst gebeurt 
zonder gebruik van zware machines.  

2020 Facultatieve hakhoutkap Idem 2012 
 



 

2A-BESTANDSFICHE–2A Van Outryve d'Ydewalle-Verhaegen 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: gradiënt van natte klei naar nat zand Reliëf: licht hellend (rand beekvallei) 
Waterpartijen:  Opp.: 0,98ha 
Open plekken en/of bosranden: geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik, Beuk 
Nevenboomsoorten: Lork 
Mengingsvorm en groepen: Groepsgewijs + stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loof + naald Leeftijd: ca.50 j 
Stamtal/ha: 393 Bestandsvoorraad: 348  m³/ha Grondvlak: 26,8m²  
Gemid. omtrek: 107 cm (zE) Hdom: 29,3 m (zE) Inheemse soorten: 83 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = 5-100 /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad 10-25 % 
Samenstelling: Gewone es, Lijsterbes, Esdoorn, Europese vogelkers 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten: Brede stekelvaren,   
Vermeldenswaardige soorten: Bosanemoon, Witte klaverzuring, Veelbloemige salomonszegel 
Huidig vegetatietype: Eiken-Beukenbos met klaverzuring 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos, natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Mits deskundig uitdunnen zijn er zeer goede potenties voor kwaliteitshout van Zomereik en Beuk. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar.  
Ecologische functie 
Door het bevoordelen van Beuk en Zomereik t.o.v. Lariks bij de eerste dunning zal het bestand > 90% inheems 
worden en komt het in aanmerking voor de subsidie ecologische bosfunctie. Bij dunningen in de toekomst dient 
steeds Zomereik bevoordeeld te worden op Beuk aangezien deze zwakker is in de lichtconcurrentie en de 
menging anders niet behouden kan blijven. 

‐ > 90% inheems: 2008 
‐ Agressieve exoten: geen 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: / 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning Aandeel lariks licht verminderen zodat bestand > 90% 

inheems (subsidies), bevoordelen zomereik 
2012 Dunning  
2016 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2020 Dunning  
2024 Facultatieve dunning  

 







Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 
Bosplaats ‘Versnipperde privé-bossen bij Tillegem’ 

 
 

Bosbeheerder bestand 2a 
Dienstencentrum Ter Dreve vzw 

Dhr. Leo Goetgeluck 
Koning Albert 1-laan 188 

8200 Brugge 
Tel. 0 

50/39.01.24 
 
 

Namen en adressen (mede-)eigenaar(s): 
Vereniging der Zusters der Kindsheid van Maria ter Spermalie 

Snaggaardstraat 9 
8000 Brugge 



 

Kadastraal overzicht van de opgenomen percelen (inclusief boswegen) 
 

Brugge, afd., sectie perceel opp.(ha) bestandsnr. 

24, A 357e2 
5,3875  

(1,5 ha bos) 
 

2a 
  1,5  



Beheerwerken: kaptabel 
 

Bestand Boomsoorten
opp, 
ha 20
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2a zE,B,tK 1,50  O    X    O    X    O   
X = dunningskap, O = facultatieve dunningskap, h = hakhoutkap (aE: volledig wegdunnen van Amerikaanse eik) 
zE: zomereik, B: beuk, tK: Tamme kastanje 
 
Kadasternummers en opmerkingen bij de beheermaatregelen 
Bestand Kad nrs Opmerkingen

2a 357E2 Beuk dunnen ten voordele van zomereik 



2A - BESTANDSFICHE – 2A  Ter Dreve Dienstencentrum 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand (Zbh/antropogeen) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.:  1,50 ha 
Open plekken en/of bosranden:/  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik, Amerikaanse eik, Tamme kastanje 
Nevenboomsoorten: Lork, Haagbeuk, Linde 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs (oude Beukendreef loopt in lengterichting door het bos) 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ongelijkjarig 
Stamtal/ha:467 Bestandsvoorraad:  513m³/ha Grondvlak: 46,3m²  
Gemid. omtrek:  196cm (Beuk) Hdom:  28,1 m (Beuk) Inheemse soorten: 81 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed  Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand: 10,5 m³/ha / Liggend: dun = <5/ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  25-50% 
Samenstelling: Lijsterbes,Hulst, Tamme kastanje, Amerikaanse vogelkers, Hazelaar, Rododendron, Linde, 
Esdoorn, Zomereik, Am. eik 
Amerikaanse vogelkers: werd reeds bestreden in 2004   
                                        zaailingen: <5 %  / struiklaag: <5 % / boomlaag: <5 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  5-25% 
Houtige soorten: Amerikaanse vogelkers, lijsterbes, Tamme kastanje, Rhododendron, Zomereik 
Veel voorkomende soorten:  Klimop, Kamperfoelie, Robertskruid, Witbol 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Eiken-Beukenbos met adelaarsvaren (sensu Cornelis et al., 2007) 
Potentieel natuurlijke : arm eiken-beukenbos en eikenbos droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Vanwege de beperkte 
toegankelijkheid, de beperkte oppervlakte en de waardevolle oude bomen worden geen grote houtexploitaties 
voorzien.  
Ecologische functie: 
Door de oude bomen en de diverse soorten is het bos reeds ecologisch interessant. De standplaats is gevoelig 
voor woekering van Am. vogelkers. Bij de eerste dunning worden inheemse soorten (Zomereik, Beuk, Esdoorn, 
Linde) bevoordeeld op uitheemse zodat het bestand voor >90% inheems wordt en de subsidie voor de 
ecologische bosfunctie toegekend kan worden.  
- Agressieve exoten: Am. vogelkers werd en wordt bestreden.  
-  > 90% inheems: 2008 
Sociaal-educatieve functie:  bos maakt deel uit van het dienstencentrum voor mentaal gehandicapten, de paden 
zijn toegankelijk voor de bezoekers en de bewoners. 
Cultuurhistorische functie: / 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning Bevoordelen inheemse bomen zodat >90% inheems 
2012 Dunning  
2016 Facultatieve dunning  
2020 Dunning  
2024 Facultatieve dunning  

 
 







Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 
 

Bosplaats ‘Versnipperde privé-bossen bij Chartreuzinnenbos’ 
 
 

Bosbeheerder bestand 1b 
Declerck Alfons 
Sneppendreef 12 

8200 Brugge 
Tel. 050/38.31.45 

 
 

Namen en adressen (mede-)eigenaar(s): 
Raskin, Monique Marie 

 
 
 



  

Kadastraal overzicht van de opgenomen percelen (inclusief boswegen) 
 

Brugge, afd., sectie perceel opp.(ha) bestandsnr. 
27, F 189m 0.2989 1b 



 

Beheerwerken: kaptabel 
 

Bestand Boomsoorten
opp, 
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1b B, Ps, dS 0,30      x        x       
X = dunningskap, O = facultatieve dunningskap, h = hakhoutkap  
Ps: Grove den, B: beuk, dS douglasspar 
 
Kadasternummers en opmerkingen bij de beheermaatregelen 
Bestand Kad nrs Opmerkingen

1b 189m 
Inheemse bomen (Beuk, Grove den, Esdoorn) bevoordelen bij de dunning 
tov uitheemse (Douglas, Am. eik) 



1B - BESTANDSFICHE – 1B         Declerck Alfons 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand (w-ZbG) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.:  0,30 ha 
Open plekken en/of bosranden:/  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar, Beuk  
Nevenboomsoorten: Grove den, Am. eik 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naald + loof Leeftijd: ongelijkjarig 
Stamtal/ha 452 Bestandsvoorraad:  458m³/ha Grondvlak: 35,2 m²  
Gemid. omtrek:  niet relevant Hdom:  niet relevant Inheemse soorten: 48 % 
Sluitingsgraad: >75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig 
Dood Hout: Staand: 65,1m³/ha / Liggend: dun = > 100/ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = 1-3/ha 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5% 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad < 5 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:  Stekelvaren, Braam, Klimop 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren (sensu Cornelis et al. 2007). 
Potentieel natuurlijke :Arm eiken-beukenbos en eikenbos droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Vanwege de kleine 
bestandsoppervlakte en vanwege de nabijheid van de straat en omheiningen is economische houtoogst niet 
relevant. Dunningen dienen echter wel te gebeuren in functie van de veiligheid (aangrenzende straat) en in 
functie van het vrijzetten van mooie en/of inheemse bomen zodat deze voldoende groeiruimte krijgen en zodat 
een mooi en gemengd bestand met oude grote bomen kan ontstaan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Zie ook economische 
functie. 

 > 90% inheems: niet binnen de termijn van het beheerplan 
 Agressieve exoten: Am. vogelkers zal worden bestreden (beperkt voorkomen). 

Sociaal-educatieve functie:  niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: / 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 Dunning  
2020 Dunning  

 
 







Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 
 

Bosplaats ‘Versnipperde privé-bossen bij Chartreuzinnenbos’ 
 
 

Bosbeheerder bestand 1a 
Carlier Jozef 

Witte Molenstraat 55 
8200 Brugge (Sint-Michiels) 

Tel. 050/38.20.73 
 

Namen en adressen (mede-)eigenaar(s): 
Himpens Marie Therese 

 
 
 
 



 

Kadastraal overzicht van de opgenomen percelen (inclusief boswegen) 
 

Brugge, afd., sectie perceel opp.(ha) bestandsnr. 
27, F 187g 0,4130 1a 



 

Beheerwerken: kaptabel 
 

Bestand Boomsoorten
opp, 
ha 20
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1a 
Te bebossen in 2008 

(zE, tK) 0.41  V V V  h            O/h   
V = vrijstellingen, X = dunningskap, O = facultatieve dunningskap, h = hakhoutkap Ek: eindkap 
zE: zomereik, tK = Tamme kastanje, aE = Amerikaanse eik 
 
Kadasternummers en opmerkingen bij de beheermaatregelen 
Bestand Kad nrs Opmerkingen

1a 187g Aanplant van zE vrijstellen van opschietend hakhout van tK en aE 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

1A - BESTANDSFICHE – 1A     Jozef Carlier 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: matig vochtig zand (w-ZcG) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.: 0,41ha 
Open plekken en/of bosranden: mogelijkheid tot bosrand langs weide  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: voormalig bestand van aE (kaalgekapt in 2006), wordt in 2007 beplant met zE  
Nevenboomsoorten: hakhout van Tamme kastanje (laatst afgezet in 2005) 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Middelhout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: 2007 (zE) 
Stamtal/ha: 2500 (zE) Bestandsvoorraad:   niet relevant Grondvlak: niet relevant  
Gemid. omtrek: niet relevant Hdom:  niet relevant (plantgoed 1m) Inheemse soorten: 90 % (zE) 
Sluitingsgraad:   <25 %  Vitaliteit: af te wachten Houtkwaliteit: af te wachten 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = >100/ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = 1-3/ha 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  25-50 % 
Samenstelling: Tamme kastanje, Esdoorn, Am. eik (allen uitschietend hakhout) 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  50-75 % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  Stekelvaren, Braam  
Vermeldenswaardige soorten: Salomonszegel 
Huidig vegetatietype: Eiken-beukenbos met adelaarsvaren (sensu Cornelis et al., 2007). 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Streven naar kwaliteitshout van Zomereik en een voldoende dichte hakhoutlaag van Tamme kastanje en Esdoorn. 
 
Ecologische functie 
Het bestand werd en wordt omgevormd van hooghout van Amerikaanse eik naar hooghout van Zomereik. Dit 
verbetert de ecologische functie aangezien Zomereik inheems en minder dominant is. Naast de bestaande 
hakhoutlaag van Esdoorn en Tamme kastanje worden bijkomend Lijsterbes, Hazelaar en Spork aangeplant. 
Langs de weide wordt een bosrand met dezelfde soorten voorzien. 

- Agressieve exoten: Am. vogelkers wordt bestreden indien deze zich manifesteert. 
- > 90% inheems: 2007 

 
Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk voor publiek 
Cultuurhistorische functie: geen 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 

2008-2010 Vrijstellen van de aanplantingen Zo lang dit nodig is 
2012 Hakhoutkap   Uitvoeren indien nodig om de Zomereiken vrij te zetten 
2024 Facultatieve dunning + hakhoutkap Dunning in de Zomereiken indien deze voldoende takvrije 

stam (6m) ontwikkeld hebben 
 
 
 
 







Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 
Bosplaats ‘Versnipperde privé-bossen bij Chartreuzinnenbos’ 

 
 

Bosbeheerder van bestand 1c 
Vandenbroucke Johnny 

Olympialaan 29 
8200 Sint-Andries (Brugge) 

Tel. 050/38.64.13 
 

Namen en adressen (mede-)eigenaar(s): 
 

 
 
 
 



Kadastraal overzicht van de opgenomen percelen (inclusief boswegen) 
 

Brugge, afd., sectie perceel opp.(ha) bestandsnr. 
27, F 190f 0,1697 1c 

  0.1697  



Beheerwerken: kaptabel 
 

Bestand Boomsoorten 
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1c 
Ed, aE, Be, zE, Do, 

bW, Pa 
0,17      h/O        h/O       

 
X = dunningskap, O = facultatieve dunningskap, h = hakhoutkap  
 
zE: zomereik, Ed: Esdoorn, aVo: Amerikaanse vogelkers, aE: Amerikaanse eik,  Be: Berk, Do: Douglasspar, bW=Boswilg,  
Do: douglasspar, Pa = Fijnspar 
 
Kadasternummers en opmerkingen bij de beheermaatregelen 
Bestand Kad nrs Opmerkingen 

1c 190f / 



1C - BESTANDSFICHE – 1C   Vandenbroucke Johnny 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.:  0,17 ha 
Open plekken en/of bosranden: hakhout vormt bosrand met weide   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Hakhout: Esdoorn, Amerikaanse eik; Hooghout: Douglasspar, Berk, Zomereik 
Nevenboomsoorten: Hazelaar (hakhout), Fijnspar, Boswilg 
Mengingsvorm en groepen: groepsgewijze menging 
Bedrijfsvorm: Middelhout Bestandstype: Loof+Naald Leeftijd: ongelijkjarig 
Stamtal/ha hooghout: 401 Bestandsvoorraad hooghout:  59m³/ha Grondvlak hooghout: 6,4m²  
Gemid. omtrek:  zie fiche/soort Hdom:  niet relevant  Inheemse soorten: 55 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig tot goed 
Dood Hout: Staand: 0 m³/ha / Liggend: dun = geen - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag  (inclusief hakhout) Bedekkingsgraad  75-90% 
Samenstelling: Am. eik, Esdoorn, Hazelaar, Berk 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  5-25 % 
Houtige soorten 
Veel voorkomende soorten:  Braam 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Eiken-beukenbos met Adelaarsvaren 
Potentieel natuurlijke : arm eiken-beukenbos en arm eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
De economische functie is voor wat betreft houtoogst verwaarloosbaar door de beperkte oppervlakte en de 
afspanning. Hakhoutbeheer waarbij kleinschalig geëxploiteerd kan worden, is dan ook de enige optie om 
opbrengsten te genereren.  
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Het bos is ecologisch 
interessant vanwege het hakhoutbeheer en de variatie aan boomsoorten. Het hooghout mag verder oud en dik 
worden.  
- Agressieve exoten: Am. vogelkers is niet aanwezig. Am. eik maakt deel uit van de hakhoutlaag en wordt 
bijgevolg niet bestreden.  
- > 90% inheems: niet binnen termijn van beheerplan 
 
Sociaal-educatieve functie:  Bos niet toegankelijk voor publiek 
Cultuurhistorische functie: grenst aan hoofddreef B7 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 Hakhoutkap/Facultatieve dunning Dunning alleen indien interessante toekomstbomen 

bedreigd worden door concurrenten en/of bij gevaarlijke 
bomen 

2020 Hakhoutkap/Facultatieve dunning  Idem 2012 
 
 







Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 
Bosplaats ‘Versnipperde privé-bossen bij Tudor’ 

 
 

Bosbeheerder bestand 1a 
Plancke Irena 

Brugsesteenweg 331 
8520 Kuurne 

Tel. 056/71.24.21 
 
 

Namen en adressen (mede-)eigenaar(s): 
 

Plancke, Irena Emelia Brugsesteenweg 331 8520 Kuurne 
Plancke, Pierre Victor Engstegenseweg 15 3520 Zonhoven 
Werbrouck, Francis Georges Schierveldestraat 33 8800 Roeselare 
Werbrouck, Marie Caroline Eikenlaan 22 9070 Destelbergen 



  

Kadastraal overzicht van de opgenomen percelen (inclusief boswegen) 
 

Brugge, afd., sectie perceel opp.(ha) bestandsnr. 
26,A 29y 0,0772 1a 
26,A 32n 0,1452 1a 

  0,2224  



 

Beheerwerken: kaptabel 
 

Bestand Boomsoorten opp, ha
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1a Ps 0,22  O    X    O    X    O   
X = dunningskap, O = facultatieve dunningskap, h = hakhoutkap Ek: eindkap 
Ps: Grove den 
 
Kadasternummers en opmerkingen bij de beheermaatregelen 

Bestand Kad nrs Opmerkingen

1a 29y, 32n 
Ps dunnen, natuurlijke verjonging van  zomereik, Berk en Beuk spontaan laten opschieten en 
vrijstellen indien nodig 



1A - BESTANDSFICHE – 1A    Irena Plancke 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.:  0,22 ha 
Open plekken en/of bosranden:/  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Grove den  
Nevenboomsoorten: Berk 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naaldhout Leeftijd: 1950 
Stamtal/ha: 982 Bestandsvoorraad:  321m³/ha Grondvlak: 35,1m²  
Gemid. omtrek:  76 cm (Ps) Hdom:  23,2 m (Ps) Inheemse soorten: 97 % 
Sluitingsgraad: >75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig 
Dood Hout: Staand: 0 m³/ha / Liggend: dun = 5-100/ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  5-25% 
Samenstelling: Tamme kastanje, Amerikaanse vogelkers, Lijsterbes, Rododendron, Zomereik, Berk 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: <5 % / boomlaag: <5 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  75-90 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:  Braam, Stekelvaren 
Vermeldenswaardige soorten: Valse salie 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam (sensu Cornelis et al., 2007). 
Potentieel natuurlijke : arm eiken-beukenbos en eikenbos droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Mits deskundig dunnen en 
gezamenlijke houtverkoop met naburige eigenaars hebben de dennen economische potenties. 
 
Ecologische functie 
Door de opeenvolgende dunningen zal de struiklaag zich beter ontwikkelen en kunnen jonge bomen (Zomereik, 
Beuk, Berk) doorschieten naar de hoofdetage. 
- Agressieve exoten: Am. vogelkers en Rododendron komen zeer beperkt voor en zullen worden bestreden.  
-  > 90% inheems: 2007 / Grove den ouder dan 70j: 2020 

Sociaal-educatieve functie:  bos niet toegankelijk, aangrenzende paden toegankelijk voor aangelanden 
Cultuurhistorische functie: geen 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning Bevoordelen inheemse bomen zodat >90% inheems 
2012 Dunning  
2016 Facultatieve dunning  
2020 Dunning  
2024 Facultatieve dunning  

 
 







Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 
 

Bosplaats ‘Versnipperde privé-bossen bij Tudor’ 
 
 
 
 

Bosbeheerder bestand 1b 
De Clerck - De Demuynck Denise Agnes 

Noorderboomgaard 7 
8000 Brugge 

Tel. 0486/63.10.08 
 

Namen en adressen (mede-)eigenaar(s): 
 
 
 

 
 
 



 

Kadastraal overzicht van de opgenomen percelen (inclusief boswegen) 
 

Brugge, afd., sectie perceel opp.(ha) bestandsnr. 
26, A 28c 0.3050 1b 



 

Beheerwerken: kaptabel 
 

Bestand Boomsoorten
opp, 
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1b B, Ps, dS 0,31      x        x       
X = dunningskap, O = facultatieve dunningskap, h = hakhoutkap  
Ps: Grove den, B: beuk, dS douglasspar 
 
Kadasternummers en opmerkingen bij de beheermaatregelen 
Bestand Kad nrs Opmerkingen

1b 28c 
Inheemse bomen (Beuk, Grove den, Esdoorn) bevoordelen bij de dunning 
tov uitheemse (Douglas, Am. eik) 



1B - BESTANDSFICHE – 1B    De Clerck Gilbert 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand (Zbg(z)) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.:  0,31 ha 
Open plekken en/of bosranden:/  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar, Beuk  
Nevenboomsoorten: Grove den, Am. eik 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naald + loof Leeftijd: ongelijkjarig 
Stamtal/ha 452 Bestandsvoorraad:  458m³/ha Grondvlak: 35,2 m²  
Gemid. omtrek:  niet relevant Hdom:  niet relevant Inheemse soorten: 48 % 
Sluitingsgraad: >75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig 
Dood Hout: Staand: 65,1m³/ha / Liggend: dun = > 100/ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = 1-3/ha 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5% 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad < 5 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:  Stekelvaren, Braam, Klimop 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam. 
Potentieel natuurlijke : Arm eiken-beukenbos en eikenbos droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Vanwege de kleine 
bestandsoppervlakte en vanwege de nabijheid van de straat en omheiningen is economische houtoogst niet 
relevant. Dunningen dienen echter wel te gebeuren in functie van de veiligheid (aangrenzende straat) en in 
functie van het vrijzetten van mooie en/of inheemse bomen zodat deze voldoende groeiruimte krijgen en zodat 
een mooi en gemengd bestand met oude grote bomen kan ontstaan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Zie ook economische 
functie. 

 > 90% inheems: niet binnen de termijn van het beheerplan 
 Agressieve exoten: Am. vogelkers zal worden bestreden (beperkt voorkomen). 

Sociaal-educatieve functie:  niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie: / 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 Dunning  
2020 Dunning  

 
 







Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 
 

Bosplaats ‘Versnipperde privé-bossen bij Tudor’ 
 
 

Bosbeheerder bestanden 2a en 2b 
Bailleul Marcel 

Torhoutse Steenweg 603 
8200 Brugge (Sint-Michiels) 

Tel. 050/38.19.36 
 

Namen en adressen (mede-)eigenaar(s): 
Toortelboom Annie Maria 

 
 
 
 
 



Kadastraal overzicht van de opgenomen percelen (inclusief boswegen) 
 

Brugge, afd., sectie perceel opp.(ha) bestandsnr. 
26, A 41d 0,3999 2a 
26, A 42g 0,3196 2b 
26, A 42h 0,9093 2b (vijver) 

  1,6288  



Beheerwerken: kaptabel 
 

Bestand Boomsoorten opp, ha
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2a Do 0.40  O    X    O    X    O   
2b zE,Ps, Be, Avo 1,23  O    X    O    X    O   

X = dunningskap, O = facultatieve dunningskap, h = hakhoutkap Ek: eindkap 
Do: Douglasspar, Ps: Grove den, zE: zomereik, Be: berk; Avo: Amerikaanse vogelkers 
 
Kadasternummers en opmerkingen bij de beheermaatregelen 

Bestand Kad nrs Opmerkingen
2a 41d / 
2b 42g, 42h Vrij houden van Amerikaanse vogelkers, toekomstbomen van Zomereik bevoordelen en vrij stellen  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2A - BESTANDSFICHE – 2A     Marcel Bailleul 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: vochtig zand (Zcgd) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.: 0,40ha 
Open plekken en/of bosranden: geen  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar 
Nevenboomsoorten: / 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Naaldhout Leeftijd: ca. 70 j 
Stamtal/ha: 756 Bestandsvoorraad:   697 m³/ha Grondvlak: 55,5m²  
Gemid. omtrek: 107 cm Hdom:  25,7 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig tot goed 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = <5/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: / 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  Stekelvaren, Braam  
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos  met braam (sensu Cornelis et al. 2007). 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. De sparren hebben een 
economische potentie mits het hout in een gezamenlijke verkoop met andere eigenaars kan aangeboden worden. 
In de planperiode wordt verder gedund met omloop 8 jaar en kapkwantum van 5m³/ha.jaar. Momenteel is er 
dunningsachterstand en kan dus meer volume gedund worden. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door het ouder worden van 
het bestand en het geleidelijk uitdunnen kan verwacht worden dat een struiklaag (Berk, Lijsterbes, Esdoorn,…) 
zich ontwikkelt. Interessante toekomstbomen in deze struiklaag worden vrijgesteld. 

- Agressieve exoten: Am. vogelkers werd en wordt bestreden. 
- > 90% inheems: niet binnen de termijn van het beheerplan 

 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk voor publiek 
Cultuurhistorische functie: geen 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2012 Dunning  
2016 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2020 Dunning  
2024 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 



 

2B - BESTANDSFICHE – 2B   Marcel Bailleul 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: antropogeen + droog zand (Zbhd) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: grote vijver in het bestand Opp.:  1,23 ha 
Open plekken en/of bosranden:/  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik, Berk 
Nevenboomsoorten: Esdoorn, Tamme kastanje, Lijsterbes, Grove den, Amerikaanse vogelkers 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype:loof  Leeftijd: ongelijkjarig 
Stamtal/ha: 422 Bestandsvoorraad:  236m³/ha Grondvlak: 24,5m²  
Gemid. omtrek:  niet relevant Hdom:  niet relevant Inheemse soorten: >90  % 
Sluitingsgraad: 50-75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig 
Dood Hout: Staand: 30,7 m³/ha / Liggend: dun = 5-100/ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): Am. vogelkers bestreden in 2004 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  25-50% 
Samenstelling: Lijsterbes, Am. vogelkers, Berk, Esdoorn 
Amerikaanse vogelkers:  reeds een bestrijding gebeurd in 2004! 
                                         zaailingen: <5 %  / struiklaag: <5 % / boomlaag: <5 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad 75-90 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:  Stekelvaren, Braam 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos  met braam (sensu Cornelis et al. 2007). 
Potentieel natuurlijke : arm eiken-beukenbos en eikenbos droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Door de moeilijke bereikbaarheid (afspanning, vijver) en de beperkte oppervlakte is de economische functie voor 
wat betreft hout nihil. Dunningen zijn waarschijnlijk alleen als brandhout verkoopbaar.   
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Momenteel is het bestand ecologisch interessant vanwege de variatie in inheemse boomsoorten. Aangezien de 
bosplaats gevoelig is voor overwoekering door Am. vogelkers en Am. eik zal het belangrijk zijn om dit bos goed 
op te volgen en tijdig in te grijpen indien nodig. Bij de dunningen kan de soortenvariatie  tussen de inheemse 
soorten (Berk, Zomereik, Lijsterbes, Beuk, Grove den…) zo hoog mogelijk gehouden worden. 

- Agressieve exoten: Am. vogelkers werd en wordt bestreden. Zaailingen worden opgevolgd. 
- > 90% inheems: 2007  

 
Sociaal-educatieve functie:  bos en vijver niet toegankelijk voor publiek, wel voor cliënteel hondenschool  
Cultuurhistorische functie: geen 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning  
2012 Dunning Am. vogelkers verwijderen indien nodig 
2016 Facultatieve dunning  
2020 Dunning  
2024 Facultatieve dunning  

 
 
 
 







Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 
 

Bosplaats ‘Versnipperde privé-bossen bij Tillegem’ 
 
 

Bosbeheerder bestanden  3a en 3b 
Hillewaert Noël 

Espendreef 2 
8200 Brugge (Sint-Michiels) 

Tel. 050/38.56.67 
 

Namen en adressen (mede-)eigenaar(s): 
De Wispelaere, Jacqueline Eveline 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kadastraal overzicht van de opgenomen percelen (inclusief boswegen) 
 

Brugge, afd., sectie perceel opp.(ha) bestandsnr. 
26, A 192g 0,6468 3b 
26,A 193c 0,6200 3a 

  1,2668  



 

Beheerwerken: kaptabel 
 

Bestand Boomsoorten
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3a zE 0,62 V V V       O    O    O   
3b B, aE 0,65  O    X/h    O    X    O/h   

V = vrijstellen aanplant, X = dunningskap, O = facultatieve dunningskap, h = hakhoutkap Ek: eindkap 
zE: zomereik, B: Beuk, aE: Amerikaanse eik 
 
Kadasternummers en opmerkingen bij de beheermaatregelen 
Bestand Kad nrs Opmerkingen 

3a 193c Opletten voor opslag van Berk en Wilg 
3b 192g  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

3A - BESTANDSFICHE – 3A     Noël Hillewaert 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: matig vochtig zand (Zcg) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: geen Opp.: 0,62ha 
Open plekken en/of bosranden: /  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: voormalig bestand van Douglas, nu beplant met zE  
Nevenboomsoorten: Berk, Wilg, Lijsterbes, Am. vogelkers 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: 2004 (zE) 
Stamtal/ha: 2500 (zE) Bestandsvoorraad:   niet relevant Grondvlak: niet relevant  
Gemid. omtrek: niet relevant Hdom:  niet relevant (plantgoed 1m) Inheemse soorten: 90 % (zE) 
Sluitingsgraad:   <25 %  Vitaliteit: af te wachten Houtkwaliteit: af te wachten 
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = geen - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad : niet relevant 
Samenstelling: Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  >95 % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:   
Vermeldenswaardige soorten: Struikheide, Valse salie 
Huidig vegetatietype: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje (sensu Cornelis et al. 2007). 
Potentieel natuurlijke vegetatie: arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Streven naar kwaliteitshout van Zomereik. Dunningen beginnen zodra 6m takvrije stam gevormd is. Vormsnoei 
zal beperkt uitgevoerd worden. Om de eiken maximaal kansen te geven dient de opslag van Berk en Wilg en 
toom gehouden te worden. Het is niet nodig om alle exemplaren te verwijderen aangezien deze de eiken helpen 
recht omhoog groeien en de natuurlijke stamreiniging bevorderen.  
 
Ecologische functie 
Het bestand werd recent omgevormd van hooghout van Douglas naar hooghout van Zomereik. Dit verbetert de 
ecologische functie aangezien Zomereik inheems is. Waar de Zomereiken minder goed zijn kan een spontaan 
opgeschoten Wilg, Berk of Lijsterbes doorgroeien ter vervanging en ter bevordering van de variatie. 
- Agressieve exoten: Am. vogelkers wordt bestreden indien deze zich manifesteert. 
- > 90% inheems: 2007 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk voor publiek 
Cultuurhistorische functie: geen 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 

2007-2009 Vrijstellen van de aanplantingen Zo lang dit nodig is 
2016 Facultatieve dunning  Indien voldoende takvrije stam (6m) 
2020 Facultatieve dunning Indien voldoende takvrije stam (6m) 
2024 Facultatieve dunning Indien voldoende takvrije stam (6m) 

 
 



 

3B - BESTANDSFICHE – 3B   Noël Hillewaert 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: matig vochtig zand (Zcg) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.:  0,65 ha 
Open plekken en/of bosranden:/  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk, Amerikaanse eik 
Nevenboomsoorten: Corsikaanse den, Berk 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs + groep hakhout van Amerikaanse eik in bestand, Beuken achteraan in 
dreefverband 
Bedrijfsvorm: Middelhout Bestandstype:loof  + naald Leeftijd: ongelijkjarig 
Stamtal/ha: 668 Bestandsvoorraad:  341 m³/ha Grondvlak: 32,6 m²  
Gemid. Omtrek: zie fiche per soort Hdom:  niet relevant Inheemse soorten: 37  % 
Sluitingsgraad: >75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: goed 
Dood Hout: Staand: 4 m³/ha / Liggend: dun = >100/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): dood hout in houtstapels   
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  5-25 % 
Samenstelling: Rododendron, Hazelaar, Am. vogelkers, Bamboe, Vlier, Am. eik 
Amerikaanse vogelkers:   
                                         zaailingen:  <5 %  / struiklaag:  % / boomlaag:  % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad <5 % 
Houtige soorten:  
Veel voorkomende soorten:   
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje (sensu Cornelis et al. 2007). 
Potentieel natuurlijke : arm eiken-beukenbos en eikenbos droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Door de moeilijke bereikbaarheid (afspanning) en de beperkte oppervlakte is de economische functie voor wat 
betreft hout nihil. Dunningen zijn waarschijnlijk alleen als brandhout verkoopbaar.  Toch biedt het hakhout 
interessante mogelijkheden. 
 
Ecologische functie 
Momenteel is het bestand ecologisch interessant vanwege de variatie in boomsoorten en het voorkomen van 
enkele dikke exemplaren (Cors. den).  Het aandeel van inheemse soorten is laag en zal op korte termijn niet 
opgetrokken worden aangezien de aanwezige bomen verder mogen oud en dik worden. Bij dunningen zal wel 
voordeel gegeven worden aan de (inheemse) Beuken.  
        -     Agressieve exoten: Am. vogelkers, Bamboe en Rododendron worden bestreden. Rododendron kan als  
randbeplanting behouden blijven.  

- > 90% inheems: niet binnen de termijn van het beheerplan 
 
Sociaal-educatieve functie:  bos en paden niet toegankelijk voor publiek 
Cultuurhistorische functie: geen 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning  
2012 Dunning/hakhoutkap  
2016 Facultatieve dunning  

2020 Dunning Indien nodig ook hakhout afzetten in valgebied van 
hooghout 

2024 Facultatieve dunning/hakhoutkap  
 







Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 
 

Bosplaats ‘Versnipperde privé-bossen bij Tillegem’ 
 
 

Bosbeheerder bestand 1a (deel) 
Maréchal Jozef 

Leopold Debruynestraat 64 
8310 Brugge 

Tel. 050/35.96.44 
 

Namen en adressen (mede-)eigenaar(s): 
 Maréchal, Fernand Wijnenburgstraat 57 8000 Brugge 

Maréchal, Theresia Maria Bossuytlaan 10 8310 Brugge 
Maréchal, Paul Hendrik Katelijnestraat 148A 8000 Brugge 
Maréchal, Agnes Maria Kestelstraat 113 9880 Aalter 

 
 
 
 



 

Kadastraal overzicht van de opgenomen percelen (inclusief boswegen) 
 

Brugge, afd., sectie perceel opp.(ha) bestandsnr. 
24 A 603g 0,2484 1a/Maréchal 

  0,2484  



Beheerwerken: kaptabel 
 

Bestand Boomsoorten
opp, 
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1a (deel) zE,Ps, Be, Avo 0,43  O    X    O    X    O   
X = dunningskap, O = facultatieve dunningskap, h = hakhoutkap Ek: eindkap 
Ps: Grove den, zE: zomereik, Be: berk; Avo: Amerikaanse vogelkers 
 
Kadasternummers en opmerkingen bij de beheermaatregelen 
Bestand Kad nrs Opmerkingen 

1a 601d, 601f, 603g Zie fiche (twee beheerders: Ramon-Eneman, 0,18ha  en Maréchal, 0,25ha) 



1A - BESTANDSFICHE – 1A    Jozef Maréchal 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand (Zbg(z)) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.:  0,43 ha 
Open plekken en/of bosranden:/  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik, berk, grove den, Amerikaanse vogelkers 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype:loof + naald Leeftijd: ongelijkjarig 
Stamtal/ha: 422 Bestandsvoorraad:  236m³/ha Grondvlak: 24,5m²  
Gemid. omtrek:  121cm (Berk) Hdom:  25,7 m (Berk) Inheemse soorten: >90  % 
Sluitingsgraad: 50-75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig 
Dood Hout: Staand: 30,7 m³/ha / Liggend: dun = 5-100/ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  10-25% 
Samenstelling: Lijsterbes, Hulst, Am. vogelkers 
Amerikaanse vogelkers:  reeds een bestrijding gebeurd in 2004! 
                                         zaailingen: <5 %  / struiklaag: <5 % / boomlaag: <5 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad 75-90 % 
Houtige soorten: Hulst, Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Tamme kastanje 
Veel voorkomende soorten:  Stekelvaren, Braam 
Vermeldenswaardige soorten: Salomonszegel 
Huidig vegetatietype: overgang Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren – Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos 
met bramen. 
Potentieel natuurlijke : arm eiken-beukenbos en eikenbos droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Door de versnippering van de bosplaats kan de economische functie momenteel geen rol van betekenis vervullen. 
Dunningen zijn waarschijnlijk alleen als brandhout verkoopbaar.  
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Momenteel is het bestand ecologisch interessant vanwege de grote variatie in inheemse boomsoorten. Aangezien 
de bosplaats gevoelig is voor overwoekering door Am. vogelkers en Am. eik zal het belangrijk zijn om dit bos 
goed op te volgen en tijdig in te grijpen indien nodig. Bij de dunningen kan de soortenvariatie   tussen de 
inheemse soorten (Berk, Zomereik, Lijsterbes, Beuk, Grove den…) zo hoog mogelijk gehouden worden. 

- Agressieve exoten: Am. vogelkers werd en wordt bestreden. Zaailingen van Am. eik worden opgevolgd. 
- > 90% inheems: 2007 (Grove den ook >70j) 

 
Sociaal-educatieve functie:  bos niet toegankelijk, grenst wel aan parking provinciedomein Tillegem  
Cultuurhistorische functie: grenst aan hoofddreef 2B 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning  
2012 Dunning Am. vogelkers en Am. eik verwijderen indien nodig 
2016 Facultatieve dunning  
2020 Dunning  
2024 Facultatieve dunning  

 







Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 
Bosplaats ‘Versnipperde privé-bossen bij Tillegem’ 

 
 

Bosbeheerder bestand 1b 
Van Acker Jean 

 Torhoutse Steenweg 529 
8200 Sint-Michiels (Brugge) 

Tel. 050/38.21.04 
 

Namen en adressen (mede-)eigenaar(s): 
Coudenys, Magda Maria 

 
 
 



Kadastraal overzicht van de opgenomen percelen (inclusief boswegen) 
 

Brugge, afd., sectie perceel opp.(ha) bestandsnr. 
24,A 603m 0,3920 1b 
24,A 603n 0,3000 1b 
24,A 603p 0,3000 1b 

  0,9920  



Beheerwerken: kaptabel 
 

Bestand Boomsoorten
opp, 
ha 20
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1b zE, Be 0,99  0    X    O    X    O   
X = dunningskap, O = facultatieve dunningskap, h = hakhoutkap zE: zomereik, Be: berk 
 
Kadasternummers en opmerkingen bij de beheermaatregelen 
Bestand Kad nrs Opmerkingen 

1b 
603m, 603n, 603p Opvolgen ontwikkeling Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik, bij 

dunning Zomereik bevoordelen tov Am. eik 



1B - BESTANDSFICHE – 1B  Jean Van Acker 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand (Zbg(z)) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.:  0,99 ha 
Open plekken en/of bosranden: grenst aan heideveld Tillegem  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Berk, Zomereik  
Nevenboomsoorten: Amerikaanse eik 
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha:698 Bestandsvoorraad:  187m³/ha Grondvlak: 18,0m²  
Gemid. omtrek:  113 cm (zE) Hdom:  25 m (zE) Inheemse soorten: 93 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig 
Dood Hout: Staand: 10,5 m³/ha / Liggend: dun = <5/ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  5-25% 
Samenstelling: Lijsterbes, Am. vogelkers, Esdoorn (aangeplant als struiklaag in 2006), Hulst 
Amerikaanse vogelkers:  werd reeds bestreden in 2004  
                                         zaailingen: <5 %  / struiklaag: <5 % / boomlaag: <5 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  50 % 
Houtige soorten: lijsterbes, Hulst 
Veel voorkomende soorten:  Stekelvaren, Braam, Adelaarsvaren 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met braam. (sensu Cornelis et al., 2007). 
Potentieel natuurlijke : arm eiken-beukenbos en eikenbos droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Vanwege de arme bodemkwaliteit en de beperkte oppervlakte van de versnipperde percelen in de bosplaats is de 
economische functie nihil. Desondanks kunnen enkele kwalitatief goede eiken bekomen worden en zullen 
bijgevolg de toekomstbomen vrijgesteld worden via dunningen.  
Ecologische functie 
Typisch droog arm eikenbos, aangezien deze standplaats in de regio veelal beplant is met naaldhout, is het bos 
hier ecologisch en landschappelijk waardevol. Het sluit bovendien zonder barrière aan op het heideterrein van 
domein Tillegem. Aangezien de bosplaats gevoelig is voor overwoekering door Am. vogelkers en Am. eik zal het 
belangrijk zijn om dit bos goed op te volgen en om tijdig in te grijpen indien nodig. De struiklaag (Lijsterbes, 
Esdoorn) kan zich nog verder ontwikkelen. 

-  Agressieve exoten: Am. vogelkers werd en wordt bestreden. Zaailingen van Am. eik worden 
opgevolgd. 

- > 90% inheems: 2007  
Sociaal-educatieve functie:  bos niet toegankelijk, de weg die er langs loopt behoort tot het provinciedomein 
Tillegem en is toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Deze genieten bijgevolg van het bosbeeld. 
Cultuurhistorische functie: gelegen langs hoofddreef 3B 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning Alleen in uitzonderlijke gevallen uitvoeren 
2012 Dunning  
2016 Facultatieve dunning  
2020 Dunning  
2024 Facultatieve dunning  

 
 







Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 
Bosplaats ‘Versnipperde bossen bij Tillegem’ 

Domein Vogelzang 
 
 

Bosbeheerder van bestand 2b 
VZW Zusters van de H. Jozef 

Torhoutse steenweg 511 
8200 Sint-Michiels (Brugge) 

Tel. 050/40.67.80 
 

Namen en adressen (mede-)eigenaar(s): 
Vereniging/WOTC/Westvlaams observatie en therapeutisch centrum 

Torhoutse Steenweg 511 
8200 Brugge 

 



Kadastraal overzicht van de opgenomen percelen (inclusief boswegen) 
 

Brugge, afd., sectie perceel opp.(ha) bestandsnr. 
24,A 272m3 0,2152 2b 
24,A 271k 2,9887 2b 
24, A 269s 1,5688 2b  

  
4,7727 ha 

(3,1 ha bos) 
 



Beheerwerken: kaptabel 
 

Bestand Boomsoorten
opp, 
ha 20
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2b 
aE,B,Ed, dS, Be, Hb, 

zE, vAc 
3,1  x    O    x    O    x   

 
X = dunningskap, O = facultatieve dunningskap, h = hakhoutkap  
 
zE: zomereik, tK: Tamme kastanje, aVo: Amerikaanse vogelkers, aE: Amerikaanse eik,  B: beuk, La:lariks, dS, Douglasspar, Pc; Corsikaanse 
den, Ps:grove den, Be:berk 
Do: douglasspar, Ed: Esdoorn, Hb:Haagbeuk, vAc: Valse acacia (=Robinia),  
 
Kadasternummers en opmerkingen bij de beheermaatregelen 
Bestand Kad nrs Opmerkingen 

2b 271k, 272m3, 269s (deel) Bij dunning inheemse soorten bevoordelen t.o.v. aE, vAc, en Do 



2B - BESTANDSFICHE – 2B   vzw Zusters van de H. Jozef 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: vijver met afwateringsgracht Opp.:  3,1 ha 
Open plekken en/of bosranden: bestand gelegen rondom gebouw met 
parkzone en gazon 

 

Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Esdoorn, Amerikaanse vogelkers, Haagbeuk, Amerikaanse eik, Douglasspar 
Nevenboomsoorten: Beuk, Berk, Hulst, Populier, Valse acacia, Paardekastanje, Zwarte els 
Mengingsvorm en groepen: stamsgewijze menging 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ongelijkjarig 
Stamtal/ha: 693 Bestandsvoorraad:  386m³/ha Grondvlak: 34,4m²  
Gemid. omtrek:  130cm Hdom:  ca. 27 m (aE, B, zE, Ed, vAc) Inheemse soorten: 60 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig tot goed 
Dood Hout: Staand: 10,5 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  >90% 
Samenstelling: Lijsterbes, Amerikaanse vogelkers, hulst, esdoorn, Rododendron, Hazelaar, Es, Linde, 
Laurierkers, Europese vogelkers 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: <5 %  / struiklaag: <5 % / boomlaag: <5 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  25-50 % 
Houtige soorten: bramen, Amerikaanse vogelkers, zomereik, hulst, esdoorn, beuk, tamme kastanje, Klimop 
Veel voorkomende soorten:  Braam, Klimop, Wilde Kamperfoelie 
Vermeldenswaardige soorten: Zevenblad, Salomonszegel, Robertskruid 
Huidig vegetatietype: Eiken-Beukenbos met adelaarsvaren (sensu Cornelis et al., 2007). 
Potentieel natuurlijke : arm eiken-beukenbos en eikenbos droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
De economische functie is voor wat betreft houtoogst verwaarloosbaar aangezien het een moeilijk exploiteerbaar 
bos is door de nabij omgeving van de gebouwen, de afspanning en de parkzone. Vellingen gebeuren alleen in 
functie van veiligheid en in functie van het bewaren van de diverse soortensamenstelling en het vrijzetten van de 
monumentale bomen.  
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Het bos is ecologisch reeds 
interessant vanwege de oude bomen,  de diverse soortensamenstelling en de goed ontwikkelde kruid- en 
struiklaag. Zolang de veiligheid dit toestaat kunnen bomen oud worden en op stam sterven. Bij dunningen zullen 
inheemse soorten worden bevoordeeld. In het bijzonder zal aandacht besteed worden aan het in toom houden van 
Amerikaanse eik en Am. vogelkers aangezien deze zeer dominant zijn en in het bos kunnen gaan woekeren.  
> 90% inheems: niet binnen termijn van beheerplan 
 
Sociaal-educatieve functie:  bos maakt deel uit van domein voor verblijfsrecreatie 
Cultuurhistorische functie: / 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning  
2012 Facultatieve dunning Indien nodig vanwege veiligheidsredenen 
2016 Dunning  
2020 Facultatieve dunning Indien nodig vanwege veiligheidsredenen 
2024 Dunning  

 
 







Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 
 

Bosplaats ‘Versnipperde privé-bossen bij Tillegem’ 
 
 

Bosbeheerder bestand 1a (deel) 
Ramon-Eneman Noël 

Karel de Goedestraat 10 
8200 Brugge 

Tel. 050/39.13.85 
 

Namen en adressen (mede-)eigenaar(s): 
 

Eneman, Maria Eleonore Oude Zak 34 8000 Brugge 
Eneman, Magda Louise Garenmarkt 17/9 8000 Brugge 
Eneman, Anna Julia Karel de Goedestraat 10 8200 Brugge 
Eneman, Joseph Marie Pijpeweg 7 8310 Brugge 

 
 
 
 
 
 
 



Kadastraal overzicht van de opgenomen percelen (inclusief boswegen) 
 

Brugge, afd., sectie perceel opp.(ha) bestandsnr. 
24, A 601d 0,0690 Ramon-Eneman / 1a 
24, A 601f 0,1142 Ramon-Eneman / 1a 

  0,1832  



Beheerwerken: kaptabel 
 

Bestand Boomsoorten
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1a zE,Ps, Be, Avo 0,43  O    X    O    X    O   
X = dunningskap, O = facultatieve dunningskap, h = hakhoutkap Ek: eindkap 
Ps: Grove den, zE: zomereik, Be: berk; Avo: Amerikaanse vogelkers 
 
Kadasternummers en opmerkingen bij de beheermaatregelen 
Bestand Kad nrs Opmerkingen 

1a 601d, 601f, 603g Zie fiche (twee beheerders: Ramon-Eneman, 0,18ha  en Maréchal, 0,25ha) 



1A - BESTANDSFICHE – 1A     Noël Ramon-Eneman 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: droog zand (Zbg(z)) Reliëf: vlak 
Waterpartijen: / Opp.:  0,43 ha 
Open plekken en/of bosranden:/  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik, berk, grove den, Amerikaanse vogelkers 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Stamsgewijs 
Bedrijfsvorm: Hooghout Bestandstype:loof + naald Leeftijd: ongelijkjarig 
Stamtal/ha: 422 Bestandsvoorraad:  236m³/ha Grondvlak: 24,5m²  
Gemid. omtrek:  121cm (Berk) Hdom:  25,7 m (Berk) Inheemse soorten: >90  % 
Sluitingsgraad: 50-75 %  Vitaliteit: goed Houtkwaliteit: matig 
Dood Hout: Staand: 30,7 m³/ha / Liggend: dun = 5-100/ha - dik = 1-10/ha  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  10-25% 
Samenstelling: Lijsterbes, Hulst, Am. vogelkers 
Amerikaanse vogelkers:  reeds een bestrijding gebeurd in 2004! 
                                         zaailingen: <5 %  / struiklaag: <5 % / boomlaag: <5 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad 75-90 % 
Houtige soorten: Hulst, Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Tamme kastanje 
Veel voorkomende soorten:  Stekelvaren, Braam 
Vermeldenswaardige soorten: Salomonszegel 
Huidig vegetatietype: overgang Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren – Rompgemeenschap Dennen-Eikenbos 
met bramen. 
Potentieel natuurlijke : arm eiken-beukenbos en eikenbos droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Door de versnippering van de bosplaats kan de economische functie momenteel geen rol van betekenis vervullen. 
Dunningen zijn waarschijnlijk alleen als brandhout verkoopbaar.  
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Momenteel is het bestand ecologisch interessant vanwege de grote variatie in inheemse boomsoorten. Aangezien 
de bosplaats gevoelig is voor overwoekering door Am. vogelkers en Am. eik zal het belangrijk zijn om dit bos 
goed op te volgen en tijdig in te grijpen indien nodig. Bij de dunningen kan de soortenvariatie   tussen de 
inheemse soorten (Berk, Zomereik, Lijsterbes, Beuk, Grove den…) zo hoog mogelijk gehouden worden. 

- Agressieve exoten: Am. vogelkers werd en wordt bestreden. Zaailingen van Am. eik worden opgevolgd. 
- > 90% inheems: 2007 (Grove den ook >70j) 

 
Sociaal-educatieve functie:  bos niet toegankelijk, grenst wel aan parking provinciedomein Tillegem  
Cultuurhistorische functie: grenst aan hoofddreef 2B 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Facultatieve dunning  
2012 Dunning Am. vogelkers en Am. eik verwijderen indien nodig 
2016 Facultatieve dunning  
2020 Dunning  
2024 Facultatieve dunning  

 
 







Bestandsfiches 
 
Eigenaar: Provincie West-Vlaanderen 
Domein: Tillegem 
 
 

1A - BESTANDSFICHE – 1A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 0,13ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar, Berk 
Nevenboomsoorten: Amerikaanse vogelkers 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Gemengd Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 688 Bestandsvoorraad:  294 m³/ha Grondvlak: 27,8 m²  
Gemid. omtrek: 97 cm Hdom: 20 m Inheemse soorten: 38 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  25 % 
Samenstelling: Vlier, Amerikaanse vogelkers 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 5 %  / struiklaag: 20 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  <10 % 
Houtige soorten: bramen, Amerikaanse vogelkers 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eiken-beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door het 
wegdunnen van Douglasspar en de bestrijding van Amerikaanse vogelkers + stimuleren verjonging 
inheemse soorten zal dit bestand tot 100% inheems evolueren. 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning Wegdunnen douglas tvv van eik en beuk verjonging 
2016 dunning Wegdunnen douglas tvv van eik en beuk verjonging 
2024 dunning Wegdunnen douglas tvv van eik en beuk verjonging 

 
 



 

1B - BESTANDSFICHE – 1B 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 0,16ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar, Berk 
Nevenboomsoorten: Amerikaanse vogelkers 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Gemengd Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 688 Bestandsvoorraad:  297 m³/ha Grondvlak: 27,8 m²  
Gemid. omtrek: 97 cm Hdom: 20 m Inheemse soorten: 37 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  25 % 
Samenstelling: Vlier, Amerikaanse vogelkers 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 20 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  35 % 
Houtige soorten: bramen, Taxus 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eiken-beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door het 
wegdunnen van Douglasspar en de bestrijding van Amerikaanse vogelkers + stimuleren verjonging 
inheemse soorten zal dit bestand tot 100% inheems evolueren. 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning Wegdunnen douglas tvv van eik en beuk verjonging 
2016 dunning Wegdunnen douglas tvv van eik en beuk verjonging 
2024 dunning Wegdunnen douglas tvv van eik en beuk verjonging 

 



 

1C - BESTANDSFICHE – 1C 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 0,51ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Amerikaanse vogelkers, Douglasspar 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 275 Bestandsvoorraad:  14 m³/ha Grondvlak: 2,4 m²  
Gemid. omtrek: 34 cm Hdom: 15 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  25 % 
Samenstelling: Vlier, Amerikaanse vogelkers 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 20 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  35 % 
Houtige soorten: bramen, Taxus 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm bos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door het 
wegdunnen van Douglasspar en de bestrijding van Amerikaanse vogelkers + stimuleren verjonging 
inheemse soorten zal dit bestand tot 100% inheems evolueren. 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning Wegdunnen douglas tvv van eik en beuk verjonging 
2016 dunning Wegdunnen douglas tvv van eik en beuk verjonging 
2024 dunning Wegdunnen douglas tvv van eik en beuk verjonging 

 



 
 

2A - BESTANDSFICHE – 2A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 1,10ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk (Zomereik) 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 381 Bestandsvoorraad:  553m³/ha Grondvlak: 51,6 m²  
Gemid. omtrek: 160 cm Hdom: 30 m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0,1 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Samenstelling: Vlier,  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, drogevariant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning  
2016 dunning  
2024 dunning  

 



 

3A - BESTANDSFICHE – 3A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 5,14ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik,  
Nevenboomsoorten: berk 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 495 Bestandsvoorraad:  76,7m³/ha Grondvlak: 10,37 m²  
Gemid. omtrek: /cm Hdom: /m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <15 % 
Samenstelling: lijsterbes, bramen 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  35 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten: adelaarsvaren 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, drogevariant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Dit bestand kan 
verder volledig spontaan ontwikkelen (nietsdoenbeheer) 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: geen bijzondere functie 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning  
2016 Dunning  
2024 Dunning  

 
 



 

3B - BESTANDSFICHE – 3B 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 2,21ha 
Open plekken en/of bosranden:   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Corsikaanse den 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: naaldhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 482 Bestandsvoorraad:  581 m³/ha Grondvlak: 49,4 m²  
Gemid. omtrek: / cm Hdom: /m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  75 % 
Houtige soorten: bramen,  
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldhoutbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Dit betsand 
maakt deel uit van de zone die als speelbos werd aanegduid.  
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden en fungeert als speelbos 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning Geleidelijk wegdunnen Corsikaanse den tvv van 

zomereik en beuk  
2016 dunning Geleidelijk wegdunnen Corsikaanse den tvv van 

zomereik en beuk  
2024 dunning Geleidelijk wegdunnen Corsikaanse den tvv van 

zomereik en beuk  
 



 

4A - BESTANDSFICHE – 4A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 0,09ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Haagbeuk, Lariks (Zomereik, Tamme kastanje) 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: gemengd Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 255 Bestandsvoorraad:  285 m³/ha Grondvlak: 25 m²  
Gemid. omtrek: /cm Hdom: /m Inheemse soorten: 65 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  10 % 
Samenstelling: lijsterbes, 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  15 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten: bramen 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm lorken-haagbeukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, drogevariant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door 
wegdunnen van de lariks zal op termijn een quasi volledig uit inheemse boomsoorten opgebouwd 
bestand ontstaan 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: geen bijzondere functie 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning  Wegdunnen lariks tvv van inheemse soorten 
2016 Dunning  
2024 Dunning  

 
 



 

5A - BESTANDSFICHE – 5A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 1,37ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar,  
Nevenboomsoorten: Beuk 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: naaldhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 501 Bestandsvoorraad:  344m³/ha Grondvlak: 37,4m²  
Gemid. omtrek: 120cm Hdom: 25,3m Inheemse soorten: 37 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Samenstelling: vlier, bramen 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten:  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door het 
wegdunnen van Douglasspar en bevoordelen van inheemse soorten zal op termijn een uit inheemse 
soorten opgebouwd bestand ontstaan. 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: geen bijzondere functie 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning Wegdunnen douglasspar tvv van beuk en andere 

inheemse boomsoorten 
2016 Dunning Wegdunnen douglasspar tvv van beuk en andere 

inheemse boomsoorten 
2024 Dunning Wegdunnen douglasspar tvv van beuk en andere 

inheemse boomsoorten 
 
 



 

5B - BESTANDSFICHE – 5B 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 0,43 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zwarte els, Tamme kastanje  
Nevenboomsoorten: Zomereik 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: 20-40 
Stamtal/ha: 756 Bestandsvoorraad:  27,5m³/ha Grondvlak: 27,5 m²  
Gemid. omtrek: 57 cm Hdom: 20,2m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Samenstelling: bramen 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  20 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten:  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm aangeplant bos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: geen bijzondere functie 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning Wegdunnen Tamme kastanje en Zwarte els tvv 

Zomereik 
2016 Dunning Wegdunnen Tamme kastanje en Zwarte els tvv 

Zomereik 
2024 Dunning Wegdunnen Tamme kastanje en Zwarte els tvv 

Zomereik 
 
 



 

6A - BESTANDSFICHE – 6A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 1,99ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Lork, Haagbeuk  
Nevenboomsoorten: Tamme kastanje, Zomereik 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: gemengd Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 255 Bestandsvoorraad: 285m³/ha Grondvlak: 25m²  
Gemid. omtrek: 144cm Hdom: 27m Inheemse soorten: 69 % 
Sluitingsgraad:  > 75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Samenstelling: vlier, bramen 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten:  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm bos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door 
wegdunnen van lork, en gedeeltelijk ook Tamme kastanje,  zal een bestand ontwikkelen dat uit meer 
dan 90 % inheemse soorten zal bestaan. De nadruk zal vooral op de uitbreiding van Zomereik liggen 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: geen bijzondere functie 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning Wegdunnen lork tvv van zomereik en andere 

inheemse boomsoorten 
2016 Dunning  
2024 Dunning  

 



 

6B - BESTANDSFICHE – 6B 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 0,63ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik  
Nevenboomsoorten: Lork, esdoorn 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: 20-40 
Stamtal/ha: 1189 Bestandsvoorraad: 152m³/ha Grondvlak: 20,7m²  
Gemid. omtrek: 120cm Hdom: 25,3m Inheemse soorten: 96 % 
Sluitingsgraad:   85 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 2,4m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Samenstelling: vlier, bramen 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten:  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm jong eikenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Lork verder 
wegdunnen. 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: geen bijzondere functie 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning Lork verder wegdunnen 
2016 Dunning  
2024 Dunning  

 



 

6C - BESTANDSFICHE – 6C 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 1,24ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik  
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: 20-40 
Stamtal/ha: 550 Bestandsvoorraad: 199m³/ha Grondvlak: 20,2m²  
Gemid. omtrek: 68cm Hdom: 22,5m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   85 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 4,5 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Samenstelling: vlier, bramen 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten:  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm jong eikenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: geen bijzondere functie 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning  
2016 Dunning  
2024 Dunning  

 



 

7A - BESTANDSFICHE – 7A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 1,09ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik  
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: naaldhout Leeftijd: 20 
Stamtal/ha: 550 Bestandsvoorraad: 199m³/ha Grondvlak: 20,2m²  
Gemid. omtrek: 65 cm Hdom: 22 m Inheemse soorten: 100% 
Sluitingsgraad:   85 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 2,4m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Samenstelling: vlier, bramen 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten:  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm jong eikenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: geen bijzondere functie 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning Lork verder wegdunnen 
2016 Dunning  
2024 Dunning  

 



 

9A - BESTANDSFICHE – 9A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 1,25ha 
Open plekken en/of bosranden:   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Corsikaanse den 
Nevenboomsoorten: Beuk 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: naaldhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 275 Bestandsvoorraad: 454 m³/ha Grondvlak: 38,5 m²  
Gemid. omtrek: 178 cm Hdom: 26,0 m Inheemse soorten: 11 % 
Sluitingsgraad:   85 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 2,4m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Samenstelling: vlier, bramen 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  65 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten: bramen, adelaarsvaren 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, drogevariant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Dit bestand maakt deel uit van het speelbos 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk als speelbos 
Cultuurhistorische functie: geen bijzondere functie 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning den verder wegdunnen 
2016 Dunning den verder wegdunnen 
2024 Dunning den verder wegdunnen 

 



 

9B - BESTANDSFICHE – 9B 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 1,62ha 
Open plekken en/of bosranden:   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Grove den 
Nevenboomsoorten: Lijsterbes, Amerikaanse vogelkers 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: naaldhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 707 Bestandsvoorraad: 314 m³/ha Grondvlak: 31,7 m²  
Gemid. omtrek: 45 cm Hdom: 23,4 m Inheemse soorten: 6 % 
Sluitingsgraad:   75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 2,4m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  15 % 
Samenstelling: vlier, bramen 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  65 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten: bramen, adelaarsvaren 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, drogevariant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Dit bestand maakt deel uit van het speelbos 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Amerikaanse vogelkers onder controle houden/verwijderen 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk als speelbos 
Cultuurhistorische functie: geen bijzondere functie 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning den verder wegdunnen 
2016 Dunning den verder wegdunnen 
2024 Dunning den verder wegdunnen 

 



 

9C - BESTANDSFICHE – 9C 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 1,67ha 
Open plekken en/of bosranden:   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglaspar, Corsikaanse den 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: naaldhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 275 Bestandsvoorraad: 477 m³/ha Grondvlak: 35,3 m²  
Gemid. omtrek: 135 cm Hdom: 28,8 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   85 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 2,4m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Samenstelling: vlier, bramen 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  35 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten: bramen, adelaarsvaren 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, drogevariant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Dit bestand maakt deel uit van het speelbos 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Geleidelijk omvormen tot loofhoutbestand door aanplant van inheemse soorten en spontane 
verjonging 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk als speelbos 
Cultuurhistorische functie: geen bijzondere functie 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning Naaldhout dunnen tvv loofhoutontwikkeling 
2016 Dunning Naaldhout dunnen tvv loofhoutontwikkeling 
2024 Dunning Naaldhout dunnen tvv loofhoutontwikkeling 

 



 

10A - BESTANDSFICHE – 10A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 1,31ha 
Open plekken en/of bosranden:   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik, Amerikaanse eik 
Nevenboomsoorten: Berk 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 678 Bestandsvoorraad:  182 m³/ha Grondvlak: 22,5m²  
Gemid. omtrek: 63 cm Hdom: 16,8 m Inheemse soorten: 89 % 
Sluitingsgraad:   >75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  5 % 
Samenstelling: Vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 20 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  40 % 
Houtige soorten: bramen, Amerikaanse vogelkers 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eiken-beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door het 
wegdunnen van Amerikaanse eik en de bestrijding van Amerikaanse vogelkers + stimuleren 
verjonging inheemse soorten zal dit bestand tot 100% inheems evolueren. 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning Wegdunnen Amerikaanse eik tvv van zomereik en 

beuk  
2016 dunning Wegdunnen Amerikaanse eik tvv van zomereik en 

beuk  
2024 dunning Wegdunnen Amerikaanse eik tvv van zomereik en 

beuk  
 



 

10B - BESTANDSFICHE – 10B 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 0,82ha 
Open plekken en/of bosranden:   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik, Amerikaanse eik 
Nevenboomsoorten: Berk 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 678 Bestandsvoorraad:  182 m³/ha Grondvlak: 22,5m²  
Gemid. omtrek: 63 cm Hdom: 16,8 m Inheemse soorten: 89 % 
Sluitingsgraad:   >75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  5 % 
Samenstelling: Vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 20 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  40 % 
Houtige soorten: bramen, Amerikaanse vogelkers 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eiken-beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door het 
wegdunnen van Amerikaanse eik en de bestrijding van Amerikaanse vogelkers + stimuleren 
verjonging inheemse soorten zal dit bestand tot 100% inheems evolueren. 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning Wegdunnen Amerikaanse eik tvv van zomereik en 

beuk  
2016 dunning Wegdunnen Amerikaanse eik tvv van zomereik en 

beuk  
2024 dunning Wegdunnen Amerikaanse eik tvv van zomereik en 

beuk  
 



 

11A - BESTANDSFICHE – 11A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 1,76ha 
Open plekken en/of bosranden:   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik, (beuk) 
Nevenboomsoorten: Berk 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 413 Bestandsvoorraad:  167 m³/ha Grondvlak: 16,4 m²  
Gemid. omtrek: / cm Hdom: / m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   >75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 2,1 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  5 % 
Samenstelling: Vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 20 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  20 % 
Houtige soorten: bramen, Amerikaanse vogelkers 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eiken-beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Amerikaanse 
vogelkers bestrijden en verder stimuleren verjonging inheemse soorten. Volume dood hout kan verder 
toenemen (vooral van zomereik!) 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning  
2016 dunning  
2024 dunning  

 



 

12A - BESTANDSFICHE – 12A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 1,20ha 
Open plekken en/of bosranden:   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Amerikaanse eik, (Zomereik) 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 383 Bestandsvoorraad:  271 m³/ha Grondvlak: 25,7m²  
Gemid. omtrek: / cm Hdom: / m Inheemse soorten: 3 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  5 % 
Samenstelling: Vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 20 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  5 % 
Houtige soorten: bramen, Amerikaanse eik 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eiken-beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door het fors 
wegdunnen van Amerikaanse eik en het stimuleren van de verjonging van  inheemse soorten zal dit 
bestand geleidelijk tot 100% inheems evolueren. 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning Wegdunnen Amerikaanse eik tvv van zomereik en 

beuk  
2016 dunning Wegdunnen Amerikaanse eik tvv van zomereik en 

beuk  
2024 dunning Wegdunnen Amerikaanse eik tvv van zomereik en 

beuk  
 



 

13A - BESTANDSFICHE – 13A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 0,11ha 
Open plekken en/of bosranden:   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 126 Bestandsvoorraad:  418 m³/ha Grondvlak: 38,7m²  
Gemid. omtrek: / cm Hdom: / m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 20 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning  
2016 dunning  
2024 dunning  

 



 

14A - BESTANDSFICHE – 14A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 1,46ha 
Open plekken en/of bosranden:   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Corsikaanse den 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: naaldhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 206 Bestandsvoorraad:  378 m³/ha Grondvlak: 28 m²  
Gemid. omtrek: 142 cm Hdom: 28,7 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 20 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Houtige soorten: bramen, douglasspar 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eiken-beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Door het fors 
wegdunnen van Corsikaanse den en het stimuleren van de verjonging van  inheemse soorten zal dit 
bestand geleidelijk tot 100% inheems evolueren. 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning Wegdunnen Corsikaanse den tvv van zomereik en 

beuk  
2016 dunning Wegdunnen Corsikaanse den tvv van zomereik en 

beuk  
2024 dunning Wegdunnen Corsikaanse den tvv van zomereik en 

beuk  
 



 

14B - BESTANDSFICHE – 14B 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 0,78ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: 20-40 
Stamtal/ha: 1847 Bestandsvoorraad:  89m³/ha Grondvlak: 17,6 m²  
Gemid. omtrek: 170 cm Hdom: 30 m Inheemse soorten: 81 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 3,0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  30 % 
Samenstelling: Vlier,  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  85 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eikenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, drogevariant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Amerikaanse vogelkers in toom houden, zoveel als mogelijk bestrijden 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning  
2020 dunning  

 



 

15A - BESTANDSFICHE – 15A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 1,34ha 
Open plekken en/of bosranden:   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik 
Nevenboomsoorten: Beuk 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 305 Bestandsvoorraad:  240 m³/ha Grondvlak: 23,3 m²  
Gemid. omtrek: 120 cm Hdom: 21,2  m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad 85 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 14,6 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Samenstelling: Vlier,  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  25 % 
Houtige soorten: bramen + beuk 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eiken-beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, drogevariant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Amerikaanse vogelkers in het oog houden (omliggende bestanden!) 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning  
2020 dunning  

 



 
  

15B - BESTANDSFICHE – 15B 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 0,93ha 
Open plekken en/of bosranden:   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: <20 
Stamtal/ha: 2083 Bestandsvoorraad:  88m³/ha Grondvlak: 19,1m²  
Gemid. omtrek: 34 cm Hdom: 11,5 m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 3,0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Samenstelling: Vlier,  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  85 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eikenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, drogevariant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Amerikaanse vogelkers in toom houden, zoveel als mogelijk bestrijden 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning  
2020 dunning  

 



 

15C - BESTANDSFICHE – 15C 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 0,96ha 
Open plekken en/of bosranden:   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik, Douglasspar 
Nevenboomsoorten: Amerikaanse vogelkers, berk 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 265 Bestandsvoorraad:  93 m³/ha Grondvlak: 9,3 m²  
Gemid. omtrek: 296 cm Hdom: 26 m Inheemse soorten: 59 % 
Sluitingsgraad 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  25 % 
Samenstelling: Berk, zomereik, beuk  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  25 % 
Houtige soorten: bramen + zomereik, douglasspar, berk 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eiken-beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, drogevariant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Amerikaanse vogelkers bestrijden (verwijderen). Douglasspar wegdunnen en stimuleren van de 
spontane ontwikkeling van inheemse soorten  100% inheems bestand 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning Wegdunnen Douglasspar  
2020 dunning Wegdunnen Douglasspar 

 



  

16A - BESTANDSFICHE – 16A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 1,18ha 
Open plekken en/of bosranden:   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik, berk 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 707 Bestandsvoorraad: 283 m³/ha Grondvlak: 28,8 m²  
Gemid. omtrek: /cm Hdom: / m Inheemse soorten: 99 % 
Sluitingsgraad >75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  35 % 
Samenstelling: Berk, Amerikaanse vogelkers, Lijsterbes  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 40 %  / struiklaag: 25 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  65 % 
Houtige soorten: bramen + Amerikaanse vogelkers 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eiken-beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, drogevariant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Amerikaanse vogelkers bestrijden (verwijderen). Douglasspar wegdunnen en stimuleren van de 
spontane ontwikkeling van inheemse soorten  100% inheems bestand 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning Wegdunnen Douglasspar  
2020 dunning Wegdunnen Douglasspar 

 



 

17A - BESTANDSFICHE – 17A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 0,83ha 
Open plekken en/of bosranden:   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 108 Bestandsvoorraad: 238 m³/ha Grondvlak: 22,8 m²  
Gemid. omtrek: / cm Hdom: / m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning  
2020 dunning  

 



 

18A - BESTANDSFICHE – 18A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 1,01 ha 
Open plekken en/of bosranden:   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Naaldhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 373 Bestandsvoorraad:  480 m³/ha Grondvlak: 41,7 m²  
Gemid. omtrek: / cm Hdom: / m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: Vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan.  
Bestand omvormen tot een loofhoutbestand met 100% inheemse kwaliteitsoorten (eik en beuk) 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning  
2016 dunning  

 



 

19A - BESTANDSFICHE – 19A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 2,06ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: <20 
Stamtal/ha: 952 Bestandsvoorraad:  221m³/ha Grondvlak: 24,1m²  
Gemid. omtrek: 56 cm Hdom: 21,8 m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 5,10 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Samenstelling: Vlier,  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  85 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eikenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, drogevariant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Amerikaanse vogelkers in toom houden, zoveel als mogelijk bestrijden 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning  
2020 dunning  

 



 

19B - BESTANDSFICHE – 19B 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 0,63ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: <20 
Stamtal/ha: 1297 Bestandsvoorraad:  42m³/ha Grondvlak: 9,9m²  
Gemid. omtrek: 31 cm Hdom: 11,5 m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Samenstelling: Vlier,  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  85 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eikenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, drogevariant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Amerikaanse vogelkers in toom houden, zoveel als mogelijk bestrijden 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning  
2020 dunning  

 



 

20A - BESTANDSFICHE – 20A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 0,47ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk (Zomereik) 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 381 Bestandsvoorraad:  553m³/ha Grondvlak: 51,6 m²  
Gemid. omtrek: 170 cm Hdom: 30 m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0,1 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Samenstelling: Vlier,  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, drogevariant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning  
2020 dunning  

 



 

22A - BESTANDSFICHE – 22A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 0,4ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk (Zomereik) 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha:296 Bestandsvoorraad:  829m³/ha Grondvlak: 69,9 m²  
Gemid. omtrek: 180 cm Hdom: 30 m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0,1 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Samenstelling: Lijsterbes 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, drogevariant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning  
2020 dunning  

 



 

23A - BESTANDSFICHE – 23A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog – vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 1,60 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten:  Zomereik,  
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha:1140 Bestandsvoorraad:  81m³/ha Grondvlak: 16,1m²  
Gemid. omtrek: 42 cm Hdom: 10,9m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   > 85 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  35 % 
Samenstelling: Zomereik 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  25 % 
Houtige soorten: bramen, 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm, jong eikenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge / natte variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning  
2020 dunning  

 



 

23B - BESTANDSFICHE – 23B 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Natte klei Reliëf: vlak 
Waterpartijen: grenzend aan Kerkebeek + sloten Opp.: 1,81ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Gewone es 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: (ex) Middelhout Bestandstype: Loof Leeftijd: <20 
Stamtal/ha: 1729 Bestandsvoorraad:   156 m³/ha Grondvlak: 21,6 m²  
Gemid. omtrek: 40 cm Hdom:  16 m Inheemse soorten:100 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 0 % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  < 40 % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: / 
Huidig vegetatietype: Beekbegeleidend bos in ontwikkeling 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Elzen-Vogelkersbos 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: / 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 Dunning  
2020 Dunning  

 



 

23C - BESTANDSFICHE – 23C 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zandleem Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 2,32ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk  
Nevenboomsoorten: Esdoorn 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 265 Bestandsvoorraad: 219 m³/ha Grondvlak: 19,2 m²  
Gemid. omtrek: 99 cm Hdom: 27,3 m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  15 % 
Samenstelling: Vlier, Hazelaar, esdoorn 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  10 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten: Veelbloemige salomonszegel, Bosanemoon (zeer weinig) 
Huidig vegetatietype: Eiken-Beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Typisch Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge/vochtige variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning  
2020 dunning  

 



 

23D - BESTANDSFICHE – 23D 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Natte klei Reliëf: vlak 
Waterpartijen: grenzend aan Kerkebeek + sloten Opp.: 1,70 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: populier, Gewone es, Gladde iep 
Nevenboomsoorten: Zwarte els, esdoorn (soms) 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: (ex) Middelhout Bestandstype: Loof Leeftijd: niet gekend 
Stamtal/ha: 874 Bestandsvoorraad:   424m³/ha Grondvlak:40  m²  
Gemid. omtrek: 87 cm Hdom:  32 m Inheemse soorten: 89 % 
Sluitingsgraad:   >  %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 65 % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  < 75 % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: Bosanemoon, Waterviolier, Groot heksenkruid 
Huidig vegetatietype: Beekbegeleidend bos type Elzen-Vogelkers 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Elzen-Vogelkersbos 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Gezien de natte bodemcondities wordt enkel kap van populier voorzien waar geen schade aan het 
bosecosysteem  wordt toegebracht. Op dezelfdeplaatsen kan hakhoutbeheer worden ingesteld. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Het bestand is, behalve de populieren, reeds 100% inheems. Waar mogelijk en verantwoord worden 
kaprijpe populieren verwijderd. Waar niet mogelijk kunnen ze doorgroeien tot ze afsterven. Op termijn 
zal daardoor het aandeel dood hout aanzienlijk toenemen. 
- agressieve exoten: geen. Wel het gedrag van esdoorn blijven opvolgen. Deze soort mag niet 
uitgroeien tot de absolute dominant. 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: relicten van het vroegere hakhoutbeheer aanwezig (hakhoutstoven en 
rabattensysteem) 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 Dunning Eventueel in combinatie met lokaal hakhoutbeheer 
2020 Dunning  

 



 

24A - BESTANDSFICHE – 24A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 2,65ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk (Zomereik) 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 1768 Bestandsvoorraad:  66 m³/ha Grondvlak: 13,9 m²  
Gemid. Omtrek / cm Hdom: m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0,1 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Samenstelling: Vlier, Zomereik 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm, jong eikenbos (aanplant) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning  
2020 dunning  

 



 

25B - BESTANDSFICHE – 25B 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 0,86ha 
Open plekken en/of bosranden:   
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar, Zomereik 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Naaldhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 373 Bestandsvoorraad:  340 m³/ha Grondvlak: 26,7 m²  
Gemid. omtrek: 125 cm Hdom: 27,8 m Inheemse soorten: 21 % 
Sluitingsgraad 85 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  15 % 
Samenstelling: vlier  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  25 % 
Houtige soorten: bramen  
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eiken-beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Douglasspar wegdunnen en stimuleren van de spontane ontwikkeling van inheemse soorten  100% 
inheems bestand 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning Wegdunnen Douglasspar  
2016 dunning Wegdunnen Douglasspar 
2024 dunning Wegdunnen Douglasspar  

 



 

25 C - BESTANDSFICHE – 25 C 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 0,45ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: <20 j 
Stamtal/ha: 1533 Bestandsvoorraad:  52m³/ha Grondvlak: 11,3 m²  
Gemid. omtrek: 32cm Hdom: 12,7 m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0,1 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  15 % 
Samenstelling: Zomereik (6-8m)  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  25  % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten: brede stekelvaren 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, drogevariant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning  
2016 dunning  
2024 dunning  

 



 

29A - BESTANDSFICHE – 29A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 3,08ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk (Zomereik, esdoorn) 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 354 Bestandsvoorraad:  447m³/ha Grondvlak: 38,5 m²  
Gemid. omtrek: 177 cm Hdom: 26,3m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0,1 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <15 % 
Samenstelling: esdoorn  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, drogevariant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Dit bestand kan 
verder volledig spontaan ontwikkelen (nietsdoenbeheer) 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: gekende archeologische site (motte) 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Nulbeheer Spontane bosontwikkeling nagestreefd 
2016 Nulbeheer  
2024 Nulbeheer  

 



 

29B - BESTANDSFICHE – 29B 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Nat zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: grenzend aan gracht ringweg soms overstromend Opp.: 0,55ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zwarte els 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: (ex) Middelhout Bestandstype: Loof Leeftijd: niet gekend 
Stamtal/ha: 2004 Bestandsvoorraad:  146 m³/ha Grondvlak: 23,8m²  
Gemid. omtrek: cm Hdom:  14,7 m Inheemse soorten:100 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  0 % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  40 % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: Moeraszegge 
Huidig vegetatietype: Moerasbos in ontwikkeling 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Elzenbroekbos 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Elzenhakhoutbeheer 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 

Sociaal-educatieve functie:  bos is niet toegankelijk 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Hakhoutbeheer  Uitvoering afhankelijk van bodemcondities (vaak zeer 

nat) 
2016 hakhoutbeheer  
2024 hakhoutbeheer  

 



 

30 A - BESTANDSFICHE – 30 A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 1,45ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar, esdoorn 
Nevenboomsoorten: hulst, Amerikaanse vogelkers 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Gemengd Leeftijd: ng  
Stamtal/ha: 511 Bestandsvoorraad:   251 m³/ha Grondvlak: 23,6 m²  
Gemid. omtrek: 50 cm Hdom: 26,3 m Inheemse soorten: 30 % 
Sluitingsgraad:   90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  35  % 
Samenstelling: vlier, esdoorn, amerikaanse vogelkers 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 10 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  25  % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten: brede stekelvaren 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Verwijderen van 
Amerikaanse vogelkers. Laten ontwikkelen tot 100% gevarieerd inheems bomen bestand 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning Douglasspar dunnen tvv esdoorn, beuk, zomereik 
2016 dunning Douglasspar dunnen tvv esdoorn, beuk, zomereik 
2024 dunning Douglasspar dunnen tvv esdoorn, beuk, zomereik 



 

30 B - BESTANDSFICHE – 30 B 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 1,18ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: <20 j 
Stamtal/ha: 1650 Bestandsvoorraad:  103m³/ha Grondvlak: 18,1 m²  
Gemid. omtrek: 37 cm Hdom: 14,2 m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0,6 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: vlier  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  25  % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten: brede stekelvaren 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning  
2016 dunning  
2024 dunning  



 

30 C - BESTANDSFICHE – 30 C 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 0,77ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: lork, Douglasspar, beuk 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: naaldhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 265 Bestandsvoorraad: 303 m³/ha Grondvlak: 28,5 m²  
Gemid. omtrek: 142 cm Hdom: 23 m Inheemse soorten: 22 % 
Sluitingsgraad:   80 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 23,8 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  < 5 % 
Samenstelling: vlier  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  5  % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten: brede stekelvaren 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. Geleidelijk 
omvormen tot 100% inheems loofbomenbestand 
 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 dunning Lariks wegdunnen tvv van beuk, zomereik 
2016 dunning Lariks wegdunnen tvv van beuk, zomereik 
2024 dunning Lariks wegdunnen tvv van beuk, zomereik 



 

34A - BESTANDSFICHE – 34A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig-droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: sloten Opp.: 0,3ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Gewone esdoorn, Amerikaanse eik, Zomereik 
Nevenboomsoorten: Zwarte els 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: (ex) Middelhout Bestandstype: Loof Leeftijd: <20 
Stamtal/ha: 609 Bestandsvoorraad:  212 m³/ha Grondvlak: 22 m²  
Gemid. omtrek: cm Hdom:  m Inheemse soorten: 87% 
Sluitingsgraad:   > 75  %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  40 % 
Samenstelling: Hazelaar, Gewone esdoorn 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  65 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: struikhei 
Huidig vegetatietype: Eiken-Beukenbos, arme variant 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Eiken-Beukenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Het bestand is bijna 100% inheems.  
- agressieve exoten: Amerikaanse vogelkers: te bestrijden, onder controle houden 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 Dunning  
2020 Dunning  

 



 

35A - BESTANDSFICHE – 35A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig-droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: sloten Opp.: 2,35ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik 
Nevenboomsoorten: Amerikaanse vogelkers 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loof Leeftijd: <20 
Stamtal/ha: 4401 Bestandsvoorraad:   m³/ha Grondvlak: m²  
Gemid. omtrek: cm Hdom:  6 m Inheemse soorten:100 % 
Sluitingsgraad:   >  %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  0 % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  65 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: struikhei 
Huidig vegetatietype: aangeplant bos (in ontwikkeling) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Eiken-Beukenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Het bestand is reeds 100% inheems.  
- agressieve exoten: Amerikaanse vogelkers: te bestrijden, onder controle houden 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 Dunning  
2020 Dunning  

 



 

38A - BESTANDSFICHE – 38A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig-droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: sloten Opp.: 0,56ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk 
Nevenboomsoorten: Amerikaanse vogelkers 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loof Leeftijd: <20 
Stamtal/ha: 4401 Bestandsvoorraad:   m³/ha Grondvlak: m²  
Gemid. omtrek: cm Hdom:  4 m Inheemse soorten:100 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  50 % 
Samenstelling: Zwarte els 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  65 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: aangeplant bos (in ontwikkeling) 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Eiken-Beukenbos, droge variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Gezien de natte bodemcondities wordt enkel kap voorzien waar geen schade aan het bosecosysteem  
wordt toegebracht. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Het bestand is reeds 100% inheems.  
- agressieve exoten: Amerikaanse vogelkers: te bestrijden, onder controle houden 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 Dunning  
2020 Dunning  

 



 

40A - BESTANDSFICHE – 40A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig-droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: sloten Opp.: 1,32ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Berk 
Nevenboomsoorten: Gewone esdoorn 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loof Leeftijd: <20 
Stamtal/ha: 1189 Bestandsvoorraad:   152m³/ha Grondvlak: 19,6m²  
Gemid. omtrek: cm Hdom:   m Inheemse soorten: 97 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  30 % 
Samenstelling: Berk, Gewone vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  65 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: struikhei, pijpestro 
Huidig vegetatietype: Eiken-berkenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Eiken-Beukenbos, droge-vochtige variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Het bestand is quasi 100% inheems.  
- agressieve exoten: Amerikaanse vogelkers: te bestrijden, onder controle houden 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 

  Spontaan laten evolueren (controle Am. Vogelkers) 
 



 

42A - BESTANDSFICHE – 42A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig-droog zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen: sloten Opp.: 0,74ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Berk 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loof Leeftijd: <20 
Stamtal/ha: 354 Bestandsvoorraad:   6 m³/ha Grondvlak: 1,8 m²  
Gemid. omtrek: cm Hdom:  m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  30 % 
Samenstelling: Berk,  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  75 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: struikhei, pijpestro 
Huidig vegetatietype: Eiken-berkenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Eiken-Beukenbos, droge-vochtige variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Het bestand is quasi 100% inheems.  
- agressieve exoten: Amerikaanse vogelkers: te bestrijden indien soort verschijnt 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 

  Spontaan laten evolueren (controle Am. Vogelkers) 
 



 

43A - BESTANDSFICHE – 43A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zandleem, klei Reliëf: vlak 
Waterpartijen: sloten Opp.: 1,71ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: beuk, zomereik 
Nevenboomsoorten: corsikaanse den 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loof Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 157 Bestandsvoorraad:  320m³/ha Grondvlak: 28,9m²  
Gemid. omtrek: cm Hdom:  30 m Inheemse soorten: 87 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  30 % 
Samenstelling: Gewone esdoorn 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  30 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten stekelvaren, bramen  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm Eiken-beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Eiken-Beukenbos, vochtige variant/ Elzen vogelkersbos 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Het bestand zal naar 100% inheems evolueren (nu reeds 87%) 
- agressieve exoten: Amerikaanse vogelkers: te bestrijden, onder controle houden 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning naaldhout wegdunnen 
2020 dunning  

 



 

44A - BESTANDSFICHE – 44A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zandleem, klei Reliëf: vlak 
Waterpartijen: sloten Opp.: 1,43 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: douglasspar, zomereik 
Nevenboomsoorten: beuk 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: naaldhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 334 Bestandsvoorraad:  323 m³/ha Grondvlak: 28,0m²  
Gemid. omtrek: cm Hdom:  30 m Inheemse soorten: 41 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Samenstelling: vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  20 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten stekelvaren, bramen  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm Eiken-beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Eiken-Beukenbos, vochtige variant/ Elzen vogelkersbos 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Het bestand naar 100% inheems laten evolueren door geleidelijk  wegdunnen douglasspar 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning naaldhout wegdunnen 
2020 dunning  

 



 

45A - BESTANDSFICHE – 45A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zandleem, klei Reliëf: vlak 
Waterpartijen: sloten Opp.: 1,35ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: boswilg 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm hooghout Bestandstype: Loof Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 196 Bestandsvoorraad:  2 m³/ha Grondvlak: 1 m²  
Gemid. omtrek: cm Hdom:  m Inheemse soorten: 87 % 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  70 % 
Samenstelling: Boswilg+zomereik 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  30 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten stekelvaren, bramen  
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: jong bos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Eiken-Beukenbos, vochtige variant/ Elzen vogelkersbos 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Het bestand zal naar 100% inheems evolueren (nu reeds 87%) 
- agressieve exoten: Amerikaanse vogelkers: te bestrijden, onder controle houden 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning  
2020 dunning  

 



 

46A - BESTANDSFICHE – 46A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Natte klei Reliëf: vlak 
Waterpartijen: grenzend aan Kerkebeek + sloten Opp.: 1,40 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: populier, Gewone es, Gladde iep 
Nevenboomsoorten: Zwarte els, esdoorn (soms) 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: (ex) Middelhout Bestandstype: Loof Leeftijd: niet gekend 
Stamtal/ha: 884 Bestandsvoorraad:  385 m³/ha Grondvlak: 38,8m²  
Gemid. omtrek: 72 cm Hdom:  30 m Inheemse soorten:86% 
Sluitingsgraad:   > 75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  65 % 
Samenstelling: Gladde iep, esdoorn 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad   75 % 
Houtige soorten: gewone es, esdoorn 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: Bosanemoon, Grote keverorchis, Groot heksenkruid 
Huidig vegetatietype: Beekbegeleidend bos type Elzen-Vogelkers 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Elzen-Vogelkersbos 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Gezien de soms natte bodemcondities wordt enkel kap voorzien waar geen schade aan het 
bosecosysteem  wordt toegebracht. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Het bestand is, behalve de populieren, reeds 100% inheems. Waar mogelijk en verantwoord worden 
kaprijpe populieren verwijderd. Waar niet mogelijk kunnen ze doorgroeien tot ze afsterven. Op termijn 
zal daardoor het aandeel dood hout aanzienlijk toenemen. 
- agressieve exoten: geen. Wel het gedrag van esdoorn blijven opvolgen. Deze soort mag niet 
uitgroeien tot de absolute dominant. 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: relicten van het vroegere hakhoutbeheer aanwezig (hakhoutstoven en 
rabattensysteem) 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 Dunning  
2020 Dunning  

 



 

46B - BESTANDSFICHE – 46B 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Natte klei Reliëf: vlak 
Waterpartijen: grenzend aan Kerkebeek + sloten Opp.: 2,79ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: populier, Gewone es, Gladde iep 
Nevenboomsoorten: Zwarte els, esdoorn (soms) 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: (ex) Middelhout Bestandstype: Loof Leeftijd: niet gekend 
Stamtal/ha: 589 Bestandsvoorraad:  303 m³/ha Grondvlak: 26,2m²  
Gemid. omtrek: 110cm Hdom:  30 m Inheemse soorten: 78 % 
Sluitingsgraad:   >  %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad   65 % 
Samenstelling: Gladde iep, esdoorn 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  75 % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: Bosanemoon, Grote keverorchis, Groot heksenkruid 
Huidig vegetatietype: Beekbegeleidend bos type Elzen-Vogelkers 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Elzen-Vogelkersbos 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Gezien de natte bodemcondities wordt enkel kap voorzien waar geen schade aan het bosecosysteem  
wordt toegebracht. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Het bestand is, behalve de populieren, reeds 100% inheems. Waar mogelijk en verantwoord worden 
kaprijpe populieren verwijderd. Waar niet mogelijk kunnen ze doorgroeien tot ze afsterven. Op termijn 
zal daardoor het aandeel dood hout aanzienlijk toenemen. 
- agressieve exoten: geen. Wel het gedrag van esdoorn blijven opvolgen. Deze soort mag niet 
uitgroeien tot de absolute dominant. 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: relicten van het vroegere hakhoutbeheer aanwezig (hakhoutstoven en 
rabattensysteem) 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 Dunning  
2020 Dunning  

 



 

47A - BESTANDSFICHE – 47A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Natte klei Reliëf: vlak 
Waterpartijen: grenzend aan Kerkebeek + sloten Opp.: 1,16ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: populier, Gewone es, Gladde iep 
Nevenboomsoorten: Zwarte els, esdoorn (soms) 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: (ex) Middelhout Bestandstype: Loof Leeftijd: niet gekend 
Stamtal/ha: 737 Bestandsvoorraad:  323 m³/ha Grondvlak: 32,4m²  
Gemid. omtrek: 110 cm Hdom:  30 m Inheemse soorten:100 % 
Sluitingsgraad:   > 75%  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad   65 % 
Samenstelling: Gladde iep, vlier 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  75 % 
Houtige soorten: / 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: Bosanemoon 
Huidig vegetatietype: Beekbegeleidend bos type Elzen-Vogelkers 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Elzen-Vogelkersbos 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Gezien de natte bodemcondities wordt enkel kap voorzien waar geen schade aan het bosecosysteem  
wordt toegebracht. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Het bestand is, behalve de populieren, reeds 100% inheems. Waar mogelijk en verantwoord worden 
kaprijpe populieren verwijderd. Waar niet mogelijk kunnen ze doorgroeien tot ze afsterven. Op termijn 
zal daardoor het aandeel dood hout aanzienlijk toenemen. 
- agressieve exoten: geen. Wel het gedrag van esdoorn blijven opvolgen. Deze soort mag niet 
uitgroeien tot de absolute dominant. 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: relicten van het vroegere hakhoutbeheer aanwezig (hakhoutstoven en 
rabattensysteem) 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2008 Dunning  
2012 Dunning  
2016 Dunning  

 



 

48A - BESTANDSFICHE – 48A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Natte klei Reliëf: vlak 
Waterpartijen: grenzend aan Kerkebeek + sloten Opp.: 0,29ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: populier, Gewone es, Gladde iep 
Nevenboomsoorten: Zwarte els, esdoorn (soms) 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: (ex) Middelhout Bestandstype: Loof Leeftijd: niet gekend 
Stamtal/ha: 737 Bestandsvoorraad:   323m³/ha Grondvlak: 32,4m²  
Gemid. omtrek: cm Hdom:  30 m Inheemse soorten: 87 % 
Sluitingsgraad:   >  75 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 2,3 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  65 % 
Samenstelling: Vlier, Gladde iep 
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  < 75 % 
Houtige soorten: Gladde iep, Esdoorn, Gewone es 
Veel voorkomende soorten:  /  
Vermeldenswaardige soorten: Bosanemoon, Grote keverorchis, Groot heksenkruid 
Huidig vegetatietype: Beekbegeleidend bos type Elzen-Vogelkers 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Elzen-Vogelkersbos 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Gezien de natte bodemcondities wordt enkel kap voorzien waar geen schade aan het bosecosysteem  
wordt toegebracht. 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Het bestand is, behalve de populieren, reeds 100% inheems. Waar mogelijk en verantwoord worden 
kaprijpe populieren verwijderd. Waar niet mogelijk kunnen ze doorgroeien tot ze afsterven. Op termijn 
zal daardoor het aandeel dood hout aanzienlijk toenemen. 
- agressieve exoten: geen. Wel het gedrag van esdoorn blijven opvolgen. Deze soort mag niet 
uitgroeien tot de absolute dominant. 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie: relicten van het vroegere hakhoutbeheer aanwezig (hakhoutstoven en 
rabattensysteem) 

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 Dunning  
2020 Dunning  

 
 



 

49A - BESTANDSFICHE – 49A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 3,5 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Beuk 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: Loof Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 216 Bestandsvoorraad:  427 m³/ha Grondvlak: 35,3 m²  
Gemid. omtrek: 170 cm Hdom: 30 m Inheemse soorten: 100 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  0 % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  <10 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten stekelvaren, bramen, bosanemoon 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm beukenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Typisch Eiken-Beukenbos, vochtige variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Het bestand is al 100% inheems, kan nog wel gevarieerder worden wat betreft structuur en 
soortensamenstelling. 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning  
2020 dunning  

 



 

49B - BESTANDSFICHE – 49B 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 0,93 ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Douglasspar 
Nevenboomsoorten:  
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: naaldhout Leeftijd: ng 
Stamtal/ha: 314 Bestandsvoorraad:  542m³/ha Grondvlak: 41,3 m²  
Gemid. omtrek: 170 cm Hdom: 30 m Inheemse soorten: 0 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  0 % 
Samenstelling:  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  <5 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten stekelvaren, bramen, bosanemoon 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm naaldbos van Douglas 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Typisch Eiken-Beukenbos, vochtige variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Het bestand zal geleidelijk naar een inheems loofhoutbestand worden omgevormd 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning Wegdunnen Douglasspar t.v.v. inheemse soorten 
2020 dunning Wegdunnen Douglasspar t.v.v. inheemse soorten 

 



 

50A - BESTANDSFICHE – 50A 
BESTANDSBESCHRIJVING  

Standplaats 
Bodem: Vochtig zand Reliëf: vlak 
Waterpartijen:  Opp.: 1,24ha 
Open plekken en/of bosranden: bosrand  
Biotiek 
1. Boomlaag 
Hoofdboomsoorten: Zomereik 
Nevenboomsoorten: Amerikaanse eik 
Mengingsvorm en groepen: Homogeen 
Bedrijfsvorm: hooghout Bestandstype: loofhout Leeftijd: 20-40 
Stamtal/ha: 1847 Bestandsvoorraad:  89m³/ha Grondvlak: 17,6 m²  
Gemid. omtrek: 170 cm Hdom: 30 m Inheemse soorten: 81 % 
Sluitingsgraad:   > 90 %  Vitaliteit:  Houtkwaliteit:  
Dood Hout: Staand 3,0 m³/ha / Liggend: dun = /ha - dik = geen  - zeer dik = geen 
Opmerkingen (vb. zeldzame of voorbehouden bomen): geen 
2. Struiklaag    Bedekkingsgraad  20 % 
Samenstelling: Vlier,  
Amerikaanse vogelkers:   zaailingen: 0 %  / struiklaag: 0 % / boomlaag: 0 % 
 
3. Verjonging en kruidlaag    Bedekkingsgraad  25 % 
Houtige soorten: bramen 
Veel voorkomende soorten 
Vermeldenswaardige soorten:  
Huidig vegetatietype: soortenarm eikenbos 
Potentieel natuurlijke vegetatie: Typisch Eiken-Beukenbos, vochtige variant 

BEHEERDOELSTELLINGEN 
Economische functie: 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
 
Ecologische functie 
Geen bijzondere vermeldingen naast de algemene doelstellingen van het beheerplan. 
Het bestand zal geleidelijk naar een volledig inheems loofhoutbestand worden omgevormd door het 
wegdunnen van Amerikaanse eik 
 

Sociaal-educatieve functie:  bos is toegankelijk op de paden 
Cultuurhistorische functie:  

BEHEERWERKEN 
Jaar Aard van het werk Specifieke aandachtspunten 
2012 dunning Wegdunnen Amerikaanse eik t.v.v. inheemse soorten
2020 dunning Wegdunnen Amerikaanse eik t.v.v. inheemse soorten
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1. Identificatie van het bosgebied ‘Brugge-Zuid’ 
 
 

1.1. Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 
 
 
Het uitgebreid bosbeheerplan telt 25 deelnemende bosbeheerders waarvan de bossen verspreid zijn over 
12 bosplaatsen met name:  
 
 
1. Stedelijk domein Beisbroek; 
2. Stedelijk domein Tudor; 
3. Stedelijk domein Chartreuzinnenbos; 
4. Coppietersbos-Boomhut bestaande uit Coppietersbos s.s., Galgenbos en domein de Boomhut; 
5. Provinciaal domeinTillegem; 
6. Smisjesbos; 
7. Versnipperde bossen bij Tillegem omvat naast het Hertebos (ANB), de domeinen Vogelzang en het 
dienstencentrum Ter Dreve. Verder de eigendommen Hillewaert, Maréchal, Lagrou, Ramon-Eneman, Van 
Acker;  
8. Privé-bossen langs de Kerkebeek omvat de bossen van de domeinen Deudon de le Vielleuze, Nemery 
de Bellevaux, Eyck ter Schans (zie nota); 
9. Holmstuck-Godts hoeve omvat de bossen van de domeinen Holmstuck en Godts hoeve; 
10. Bos bij Peereboom met de bossen van de domeinen Peereboom, Peereboomveld en 
Chartreusinnengoed; 
11. Versnipperde privé-bossen bij Tudor met de bossen Krulleput, Demuynck, Plancke; 
12. Versnipperde privé-bossen bij Chartreuzinnenbos met de bossen van Declerck-Raskin, 
Vandenbroucke, Carlier en het domein Messem. 
 
 
Deze bosplaatsen worden gesitueerd op kaart 1-2. De bosplaatsen hebben een gezamenlijke oppervlakte 
van ruim 400 ha. De totale oppervlakte van alle bestanden die effectief opgenomen zijn in het 
bosbeheerplan  bedraagt 375 ha. Hiervan behoort 347 ha effectief tot het bos zoals beschreven in de 
definitie van het bosdecreet. De overige 28 ha bestaat uit verhuurde woningen en intensieve 
landbouwteeelten binnen de afgebakende bosdomeinen. Deze laatste oppervlakten werden toch 
opgenomen in deze inventaris aangezien deze in het bezit zijn van de deelnemende bosbeheerders en 
indien het de bedoeling is om op onbepaalde termijn deze oppervlakten als natuur- of bosgebied in gebruik 
te nemen. Van de oppervlakte die valt onder het bosdecreet is 282 ha effectief bebost, 50 ha open plek met 
natuurgericht beheer en 15 ha infrastructuur en tuinen behorende tot het bosdomein.  
Openbare besturen met name de Stad Brugge en de Provincie West-Vlaanderen zijn eigenaar van de 
grootste oppervlakte bos. De overige eigenaars zijn het Vlaamse gewest en verschillende privé personen. 
 
De indeling in bosplaatsen gebeurde op basis van de ruimtelijke ligging van de bossen maar ook op basis 
van het eigendomsstatuut zodat het eenvoudig blijft voor de grote openbare domeinen om hun deel als 
afzonderlijke bosplaats te behandelen. 5 Bosplaatsen bevatten uitsluitend openbare bossen (Stedelijke 
domeinen Tudor, Beisbroek, Chartreuzinnenbos, provinciaal domein Tillegem en  Domeinbos Smisjesbos), 
4 bosplaatsen bevatten uitsluitend privé-bossen (Holmstuck-Godts Hoeve, Bossen bij Peereboom, 
Versnipperde privé-bossen bij Tudor, Versnipperde privé-bossen bij Chartreuzinnebos). De bosplaats 
Coppietersbos-Boomhut bevat zowel privé-bossen als openbare bossen maar alleen de openbare eigenaars 
(Stad Brugge en Gemeenschapsonderwijs) zijn deelnemer aan het beheerplan. De bosplaats ‘Versnipperde 
bossen bij Tillegem’ omvat bij de deelnemende beheerders naast een aantal privé-eigenaars ook het 
openbare Hertebos van de Vlaamse overheid (ANB). 
 
NOTA: Het domein Eyck Ter Schans (3,8 ha - Privé-bossen langs de Kerkebeek) werd verkocht tijdens de 
eindfase van de opmaak van dit beheerplan. Tot op heden werd geen goedkeuring voor dit beheerplan van 
de nieuwe eigenaars verkregen. Bijgevolg kunnen deze bestanden voorlopig niet definitief opgenomen 
worden. De subsidie voor opmaak van het beheerplan dient dus berekend te worden op een 
oppervlakte van 343 ha i.p.v. 347 ha.  
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1.1.1. Openbare bossen 
 
De vermelde oppervlakten zijn deze op basis van de kadastergegevens zoals weergegeven in de tabel van 
bijlage 3. Verder in dit beheerplan wordt gewerkt met de oppervlakten berekend op basis van de 
bestandsoppervlakten (zie tabel bestandskenmerken bijlage 7).  
 
O1.  Beisbroek 
 

Oppervlakte 97 ha 27 are 
Eigenaar Stad Brugge 
Beheerder Groendienst Brugge (050/32 90 11) 
Bosplaats Beisbroek 
Ligging Tussen de Doornstraat, de Zeeweg, de Diksmuidse Heerweg en de E40 
Verwerving 1973 met 50% toelage van het Rijk (Min. Openbare werken, Groenplan) op 

een koopsom 50.000.000 BEF, onder voorwaarde van bestemming als 
openbaar groengebied, waarbij geen deel aan deze bestemming mag 
onttrokken worden.  

Gebruik en 
rechten van 
derden 
 

1 private enclave, m.n. cafetaria (eigenaar: Volkssterrenwacht Beisbroek) 
3 verhuurde woningen (o.a. Volkaert, Willems, Plovie) 
1 hoeve in landbouwpacht (G. Deklerck) 
22,4 ha grond in landbouwpacht en 1,2 ha in precair gebruik door G. 
Deklerck, Beisbroekdreef 1, 8200 St-Andries  
2,7 ha grasland in verhuring (J. Willems, Zeeweg 90, St-Andries) 
8,6 ha grasland in kosteloos natuurgebruik (H. Segaert, Torhoutse Steenweg 
78, Zedelgem) – deels hooilangebruik, deels begrazingsbeheer met Vlaams 
Rood rund. Gebruikovereenkomst: bijlage 1 
Jachtrechten : niet verpacht 

Toegankelijkheid  vrije toegang op wegen en paden / toegankelijkheidsreglement bijlage 2 
 
O2. Chartreuzinnenbos  
 

Oppervlakte 20ha 91are  
Eigenaar Stad Brugge 
Beheerder Groendienst Brugge (050/32 90 11) 
Bosplaats Chartreuzinnenbos 
Ligging In de hoek van de Zeeweg en de Diksmuidse heerweg  
Verwerving 2002-2003 met toelagen van de Vlaamse Overheid en van de Provincie 

West-Vlaanderen (resp € 195.784 en € 26.234 op een koopsom van € 
449.751). Aankooptoelagen in functie van openbaar nut, m.n. bescherming 
van het leefmilieu en ontwikkeling van randstedelijk natuur- en groengebied, 
met ontsluiting voor het publiek.  

Gebruik en 
rechten van 
derden 

6,58 ha grasland in kosteloos natuurgebruik (J. Snauwaert, Ter Bollestraat 5 
Dudzele). Gebruikovereenkomst: bijlage 1 
Jachtrechten : niet verpacht 

Toegankelijkheid vrije toegang op wegen en paden / toegankelijkheidsreglement bijlage 2 
 
O3. Coppietersbos  
 

Oppervlakte 3 ha 63 are 
Eigenaar Stad Brugge 
Beheerder Groendienst Brugge (050/32 90 11) 
Bosplaats Coppietersbos-Boomhut 
Ligging Tussen Doonstraat en Diksmuidse heerweg, ten noorden van de Koning 

Leopold III-laan. 
Verwerving 1979 (21.000.000 BEF) 
Gebruik en 
rechten van 
derden 

geen 

Toegankelijkheid speelbos / toegankelijkheidsreglement bijlage 2 
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O4. Galgenbosje 
 

Oppervlakte 51 are 
Eigenaar Stad Brugge 
Beheerder Groendienst Brugge (050/32 90 11) 
Bosplaats Coppietersbos-Boomhut 
Ligging Langs de Diksmuidse heerweg, ten noorden van de Koning Leopold III-laan. 
Verwerving 1977 met 50% toelage van het Rijk (Min. Openbare werken, Groenplan) op 

koopsom van 2.075.000 BEF, onder voorwaarde van bestemming als 
openbaar groengebied, waarbij geen deel aan deze bestemming mag 
onttrokken worden. 

Gebruik en 
rechten van 
derden 

geen 

Toegankelijkheid vrije toegang op wegen en paden / toegankelijkheidsreglement bijlage 2 
 
 
O5. Tudor 
 

Oppervlakte 40 ha 17 are 
Eigenaar Stad Brugge 
Beheerder Groendienst Brugge (050/32 90 11) 
Bosplaats Tudor 
Ligging Ten zuidoosten van de Diksmuidse heerweg en beiderzijds van de Zeeweg. 

Tevens  in het zuiden begrensd door de E40 
Verwerving 1981: 33 ha 7 are met 31% toelage van het Rijk (Min. Openbare werken, 

Groenplan) op een koopsom 67.350.000 BEF, in functie van openbaar nut, 
m.n. openstelling als groenzone.  
1984: 7 ha 62 are (uitbreidingszone binnen kad. Sectie 26A) - geen toelagen 

Gebruik en 
rechten van 
derden 
 

Twee private enclaves: feestsalons Tudor en cafetaria Mary Tudor 
(Vennootschap Vevan) 
1,15 ha weide in precaire verhuring (U. Keereman, Watermolen 10 St-
Andries) 
Ca 2,25 ha weide in betwiste landbouwpacht (U. Keereman, Watermolen 10 
St-Andries) 
Jachtrechten : niet verpacht 

Toegankelijkheid vrije toegang op wegen en paden / toegankelijkheidsreglement bijlage 2 
 
 
O6. Tillegembos  
 

Oppervlakte 102 ha 32 are 
Eigenaar Provincie West-Vlaanderen 
Beheerder Provincie West-Vlaanderen (050/40 32 57) 
Bosplaats Tillegem 
Ligging Tussen Torhoutse steenweg, E40 en de Koning Albert I-laan. 
Verwerving Vanaf 1963 gevolgd door diverse uitbreidingsaankopen  
Gebruik en 
rechten van 
derden 
 

Consessiehouder Trutselaar: N.V. Brouwerij Keersmaekers, Steenweg op 
Mol 118, 2360 Oud-Turnhout (tot 31 mei 2013) 
Kasteel: als streekhuis van de provincie in gebruik, verschillende instanties 
zijn hier gehuisvest o.a. de Bosgroep, het Regionaal landschap Houtland,… 
Volkstuintjes: 60 percelen aan evenveel personen verhuurd, jaarlijks c. 10-
20% wisseling van huurders. 
Jachtrechten : niet verpacht behalve in de bestanden 49a en 49b (PIDO) aan 
Wim Van Haecke, Drie koningenweg 73, 8310 Brugge (met roofvogel) 

Toegankelijkheid vrije toegang op wegen en paden / toegankelijkheidsreglement bijlage 2 
m.u.v. perceel 26B162e (behoort tot domein Provinciale Instelling Ons erf) 
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O7. Smisjesbos  
 

Oppervlakte 7 ha 84 are 
Eigenaar Vlaamse Overheid 
Beheerder Agentschap voor Natuur en Bos, Houtvesterij Brugge, Zandstraat 255 Sint-

Andries (050/45 41 76) 
Bosplaats Smisjesbos 
Ligging Langs de Heidelbergstraat 
Verwerving 18 mei 1990 
Gebruik en 
rechten van 
derden 

Omgevingsbos bij de Provinciale Instelling voor Diep Oligofrenen 
Jachtrechten : niet verpacht, in de omgeving is WBE ’t Boompje actief (jager 
= Devlamynck Frank) 

Toegankelijkheid vrije toegang op wegen en paden 
 
 
O8. Hertebos  
 

Oppervlakte 2 ha 55 are  
Eigenaar Vlaamse Overheid  
Beheerder Agentschap voor Natuur en Bos, Houtvesterij Brugge, Zandstraat 255 Sint-

Andries (050/45 41 76) 
Bosplaats Versnipperde bossen bij Tillegem 
Ligging Langs de Heidelbergstraat 
Verwerving Sinds juli 2008, voorheen eigendom van OCMW Brugge 
Gebruik / rechten Jachtrechten : niet verpacht  
Toegankelijkheid Geen boswegen aanwezig 

 
 
O9.  De Boomhut  
 

Oppervlakte 3 ha 19 are waarvan 1,51ha opgenomen in het beheerplan 
Eigenaar Domein van het gemeenschapsonderwijs 

Emile Jacqmainlaan 20 
1000 Brussel 

Beheerder Gemeenschapsonderwijs-De boomhut BSGO 
Scholengroep 25 Brugge-Oostkamp 
Koning Leopold III-laan 102, 8200 Sint-Andries 

Bosplaats Coppietersbos-Boomhut 
Ligging Koning Leopold III-laan 
Gebruik / rechten Jachtrechten : niet verpacht 
Toegankelijkheid niet openbaar toegankelijk 
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1.1.2. Private bossen 
 
Opmerking vooraf: de preciese eigendomssituatie met mede-eigenaars is samen met de kadastrale 
gegevens als bijlage 3 toegevoegd. 
 
P1. Messem  
 

Oppervlakte 8ha 43are  
Eigenaar Vennootschap Elphica NV. 
Beheerder Bogaert Frank  De heer Bogaert Frank 

Torhoutse Steenweg 408 
8200 Brugge 

Bosplaats Versnipperde bossen bij Chartreuzinnenbos 
Gebruik / rechten Jachtrechten : niet verpacht 
Ligging Legeweg 
Toegankelijkheid niet toegankelijk 

  
 
P2. Lagrou 
 

Oppervlakte 81,7 are  
Eigenaar Lagrou Francine 
Beheerder Lagrou Francine, Oudegemsebaan 12, 8370 Blankenberge 
Bosplaats Versnipperde bossen bij Tillegem 
Ligging Lorkendreef 
Gebruik / rechten Jachtrechten : niet verpacht 
Toegankelijkheid niet toegankelijk 

 
 
P3. Godts hoeve  
 

Oppervlakte 10 ha 68 are waarvan 7ha 84 are opgenomen in het beheerplan 
Eigenaar Vennootschap Elphica, Aartrijksesteenweg 61, 8490 Jabbeke 
Beheerder Bogaert Frank  
Bosplaats Holmstuck-Godts hoeve 
Ligging Diksmuidse Heerweg 
Gebruik / rechten Jachtrechten : niet verpacht 
Toegankelijkheid niet toegankelijk 

 
 
P4. Holmstuck  
 

Oppervlakte 10 ha 92are 
Eigenaar van Outryve d’Ydewalle Bertil 
Beheerder van Outryve d’Ydewalle Bertil, Torhoutse Steenweg 412,  8200 Sint-Andries 
Bosplaats Holmstuck-Godts hoeve 
Ligging Diksmuidse Heerweg 
Gebruik / rechten Jachtrechten : niet verpacht 
Toegankelijkheid niet toegankelijk, behalve één dreef 
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P5. Chartreusinnengoed  
 

Oppervlakte 9ha 35 are 
Eigenaar Vennootschap Chartreusinnengoed  
Beheerder NV Chartreusinnengoed 

Diksmuidse Heerweg 500 
8200 Sint-Andries (Brugge) 

Bosplaats Bos bij Peereboom 
Ligging Diksmuidse Heerweg 
Gebruik / rechten Jachtrechten : WBE ’T BOOMPJE – Van der Haert Jean, Oude Sint-

Annadreef 80, 8200 Brugge  
Toegankelijkheid niet toegankelijk 

 
 
P6. Peereboom  
 

Oppervlakte 9 ha 88 are 
Eigenaar van Outryve d’Ydewalle Emmanuel 
Beheerder van Outryve d’Ydewalle Emmanuel, Diksmuidse Heerweg 445, 8200 Sint-

Andries 
Bosplaats Bos bij Peereboom 
Ligging Diksmuidse Heerweg 
Gebruik / rechten Jachtrechten : niet verpacht 
Toegankelijkheid niet toegankelijk 

 
 
P7. Peereboomveld  
 

Oppervlakte 24 ha 10 are   waarvan 20 ha 82 are opgenomen in het bosbeheerplan 
Eigenaar Vennootschap Peereboomveld 
Beheerder Peereboomveld NV 

Torhoutse Steenweg 452 
8200 Brugge (Sint-Andries) 

Bosplaats Bos bij Peereboom 
Ligging Torhoutse Steenweg 452 
Gebruik / rechten Jachtrechten : niet verpacht 
Toegankelijkheid niet toegankelijk 

 
 
P8. Nemery-Cauwe  
 

Oppervlakte 7 ha 68 are 
Eigenaar Nemery de Bellevaux - Cauwe 
Beheerder Paul Nemery de Bellevaux 

Lorkendreef 18 
8200 Brugge 

Bosplaats Privé-bos Kerkebeek 
Ligging Lorkendreef 
Gebruik / rechten Jachtrechten : niet verpacht 
Toegankelijkheid niet toegankelijk 

 
P9. Deudon  
 

Oppervlakte 5ha 59 are waarvan 5 ha 44 are opgenomen in het beheerplan 
Eigenaar Deudon - Dulait 
Beheerder Deudon de le Vielleuze Louis, Lorkendreef 20, 8200 Sint-Andries 
Bosplaats Privé-bos Kerkebeek 
Ligging Lorkendreef 
Gebruik / rechten Jachtrechten : niet verpacht 
Toegankelijkheid niet toegankelijk 
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P10. Eyck ter Schans  
 

Oppervlakte 4ha 11are waarvan 3ha 80 are opgenomen in het beheerplan 
Eigenaar Van Outryve d’Ydewalle-Verhaeghen  
Beheerder Van Outryve d'Ydewalle-Verhaegen Ghislena, Koning Albertlaan 190 

8200 Brugge 
Bosplaats Privé-bos Kerkebeek 
Ligging Koning Albert I-laan 
Gebruik / rechten Jachtrechten : niet verpacht 
Toegankelijkheid niet toegankelijk 

 
 
P11. Dienstencentrum Ter Dreve vzw  
 

Oppervlakte 5 ha 39 are waarvan 1 ha 50are opgenomen in het beheerplan 
Eigenaar Dienstencentrum ter Dreve vzw 
Beheerder Dienstencentrum ter Dreve vzw, t.a.v. dhr Leo Goetgeluck Koning Albert I-

laan 188, Sint-Andries 
Bosplaats Versnipperde bossen nabij Tillegem 
Ligging Koning Albert I-laan 
Gebruik / rechten Jachtrechten : niet verpacht 
Toegankelijkheid niet toegankelijk 

 
 
P12. Declerck-Raskin  
 

Oppervlakte 30 are 
Eigenaar Declerck-Raskin 
Beheerder Declerck-Raskin, Sneppendreef 12, 8200 Brugge  
Bosplaats Versnipperde privé-bossen bij Chartreuzinnenbos 
Ligging Zeeweg 
Gebruik / rechten Jachtrechten : niet verpacht 
Toegankelijkheid niet toegankelijk 

 
 
P13. Carlier  
 

Oppervlakte 41 are 
Eigenaar Carlier Jozef 
Beheerder Carlier Jozef, Wittemolenstraat 55, 8200 Brugge  
Bosplaats Versnipperde privé-bossen bij Chartreuzinnenbos 
Ligging Doornstraat 
Gebruik / rechten Jachtrechten : niet verpacht 
Toegankelijkheid niet toegankelijk 

 
 
P14. Vandenbroucke  
 

Oppervlakte 17 are 
Eigenaar Vandenbroucke-Pieters 
Beheerder Vandenbroucke Johnny, Olympialaan 29, 8200 Sint-Andries 
Bosplaats Versnipperde privé-bossen bij Chartreuzinnenbos 
Ligging nabij Zeeweg 
Gebruik / rechten Jachtrechten : niet verpacht 
Toegankelijkheid niet toegankelijk 
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P15. Plancke  
 

Oppervlakte 22 are 
Eigenaar Plancke I. 
Beheerder Plancke Irena, Brugsesteenweg 331, 8520 kuurne 
Bosplaats Versnipperde privé-bossen bij Chartreuzinnenbos 
Ligging Torhoutse steenweg 
Gebruik / rechten Jachtrechten : niet verpacht 
Toegankelijkheid niet toegankelijk 

 
 
P16. Demuynck  
 

Oppervlakte 31 are 
Eigenaar Demuynck Denise 
Beheerder Demuynck Denise, Noorderboomgaard 7, Brugge 
Bosplaats Versnipperde privé-bossen bij Tudor 
Ligging Torhoutse steenweg 
Gebruik / rechten Jachtrechten : niet verpacht 
Toegankelijkheid niet toegankelijk 

 
P17. Krulleput  
 

Oppervlakte 1,63 ha 
Eigenaar Bailleul M. 
Beheerder Bailleul M., Torhoutse steenweg 603, 8000 Brugge 
Bosplaats Versnipperde privé-bossen bij Tudor 
Ligging Torhoutse steenweg 
Gebruik / rechten Jachtrechten : niet verpacht 
Toegankelijkheid niet toegankelijk 

 
 
P18. Hillewaert  
 

Oppervlakte 1 ha 27 are 
Eigenaar Hillewaert-Dewispelaere 
Beheerder Hillewaert., Espendreef 2, Sint-Michiels  
Bosplaats Versnipperde privé-bossen nabij Tillegem 
Ligging Espendreef  
Gebruik / rechten Jachtrechten : niet verpacht 
Toegankelijkheid niet toegankelijk 

 
 
P19. Maréchal  
 

Oppervlakte 25 are 
Eigenaar Maréchal Jozef, Leopold Debruynestraat 64, 8310 Brugge 
Beheerder Maréchal Jozef 
Bosplaats Versnipperde privé-bossen nabij Tillegem 
Ligging Torhoutse steenweg 
Gebruik / rechten Jachtrechten : niet verpacht 
Toegankelijkheid niet toegankelijk 

 
 
P20. Van Acker  
 

Oppervlakte 99 are 
Eigenaar Van Acker - Coudenys  
Beheerder Van Acker Jean, Torhoutse steenweg 529, 8200 Sint-Michiels 
Bosplaats Versnipperde privé-bossen nabij Tillegem 
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Ligging Torhoutse steenweg 
Gebruik / rechten Jachtrechten : niet verpacht 
Toegankelijkheid niet toegankelijk 

 
 
P21. Vogelzang  
 

Oppervlakte 4 ha 77 are  waarvan 3 ha 10 are bosbestand 
Eigenaar Vzw Zusters van de Heilige Jozef 
Beheerder Vzw Zusters van de Heilige Jozef, Torhoutse steenweg 511, 8200 Sint-

Michiels 
Bosplaats Versnipperde privé-bossen nabij Tillegem 
Ligging Hoek van de Witte Molenstraat en de Torhoutse steenweg 
Gebruik / rechten Jachtrechten : niet verpacht 
Toegankelijkheid niet toegankelijk 

 
 
P22.  Ramon  
 

Oppervlakte 18 are 
Eigenaar Ramon-Eneman Noël, Karel de Goedestraat 10, 8200 Brugge 
Beheerder Maréchal Jozef, Leopold Debruynestraat 64, 8310 Brugge (perceel nr 603) en 

Ramon Noël, Karel de Goedestraat 10, 8200 Brugge (perceel nr 601) 
Bosplaats Versnipperde privé-bossen nabij Tillegem 
Ligging Torhoutse steenweg 
Gebruik / rechten Jachtrechten : niet verpacht 
Toegankelijkheid niet toegankelijk 
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1.2. Kadastraal overzicht 
 
Het kadastraal overzicht is toegevoegd als bijlage 3. Op kaarten 1-3a tot 1-3f zijn de bosbestanden 
afgebakend op de kadastrale plannen. 
 

 

1.3. Situatieplan 
 
Kaart 1-1 geeft de ligging weer van het bosgebied Brugge-Zuid. Op kaarten 1-3a bis tot 1-3f bis zijn de 
bosbestanden op de topografische kaart (1/10.000, 2001) aangeduid. 
 

 

1.4. situering  

1.4.1. Algemeen – administratief 
 
Het bosgebied ‘Brugge –Zuid’ is gelegen op het grondgebied van de stad Brugge, deelgemeenten Sint-
Andries en Sint-Michiels. Het gebied kan ruwweg worden begrensd door de E 403 (Expresweg) in het 
noorden en oosten, de E40 in het zuiden en de Gistelse steenweg in het westen (kaart 1-1). 
Twee bossen vallen buiten deze geografische afbakening nl. ‘domein Messem’ (eigendom Bogaert, 
Legeweg, die tevens eigenaar is van Godtshoeve) en dienstencentrum Ter Dreve, die raakt aan de grens 
van het bosgebied. Ze zijn op vraag van de eigenaars toegevoegd aan dit uitgebreid beheersplan (kaart 1-
2).  
 

1.4.2. Relatie met andere groene domeinen 
 
Het Bosgebied Brugge-Zuid omvat zelf de belangrijkste groene domeinen ten zuiden van Brugge. Ten 
zuiden van de E40, op het grondgebied van de gemeente Zedelgem, liggen eveneens belangrijke 
bosplaatsen, ondermeer in het natuurgebied Duivelsnest, rond de abdij van Zevenkerke, nabij het kasteel 
Lisboa en het klooster van Bethanië. Net ten zuiden van de Ster ligt tevens het recreatiedomein ‘Lac’ van 
Loppem (Zedelgem). Het bosgebied Brugge-Zuid en de vermelde bosplaatsen ten zuiden van de E40 zijn 
voor fietsers en voetgangers, met elkaar verbonden via twee tunnels onder de E40 nl. ter hoogte van 
Beisbroek en ter hoogte van de Ster. 
Binnen het bosgebied bevindt zich nog het private groendomein Foreest en daarbij aansluitende bossen, die 
echter niet opgenomen zijn in dit beheerplan. 
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1.5. Statuut van de wegen en de waterlopen 
 

1.5.1. Wegen 
 
In of langs het bosgebied Brugge-Zuid liggen volgende wegen:  
 
Gewestwegen:  
E 403 – overgaand in de Expresweg 
E 40 
Koning Albert I-laan (N 397) 
Gistelsesteenweg (N367) 
 
Provinciewegen: 
Torhoutse steenweg (N32) 
 
Gemeentewegen (selectie van begrenzende wegen en of belangrijke doorgangswegen): 
Doornstraat 
Zeeweg 
Diksmuidseheerweg 
Witte Molenstraat 
Domeindreef 
Koning Leopold III-laan 
Sint Andriesdreef – Generaal Naessens De Loncinlaan 
Chartreuseweg 
 
In het Tillegembos s.l. lopen daarenboven verschillende dreven (villawijk). Op de al vermelde Sint-
Andriesdreef sluiten van noord naar zuid ondermeer de volgende openbare dreven aan: Tillegempark, 
Kooidreef, Fazantendreef, Platanendreef, Veldhoendreef, Abelendreef, Lorkendreef, Aandekooi, Onze-
Lieve-Vrouwedreef, Espendreef. Verder liggen hier ook nog de eveneens openbare dreven E. Bethuynen, 
Kooidam, Sneppendreef, Bosduifdreef, Leikendreef en Pitsenbosdreef. 
 

1.5.2. Waterlopen 
 
De Kerkebeek die doorheen Tillegembos loopt behoort daar tot de 1ste  categorie.  
De Veldbeek (3de categorie) ontspringt helemaal aan de zuidrand van het domein Beisbroek, ter hoogte van 
een duiker onder de E40, maar verloopt verder geheel buiten het bosgebied. 
Kerkebeek en Veldbeek behoren tot het deelbekken ‘Kerkebeek-Sint-Trudoledeken. 
 
Twee beekjes ontspringen in het Tillegembos. Een eerste beek ontspringt in de vijver Vogelzang en loopt 
via de ligweiden, de volkstuinen en de expresweg naar de Kerkebeek.  
Een tweede beek ontsprint ongeveer ter hoogte van Lisbona en loopt via het Kruis der  Gefusilleerden 
(KdG) naar de Kerkebeek. 
Verder liggen in het bosgebied nog een groot aantal grachten, echter zelden permanent waterhoudend. 
Deze zorgen voor de opvang, afvoer en doorvoer van water uit de bestanden of van de wegen. De diepte 
van deze grachten varieert tussen de 50 – 100 cm beneden maaiveld of wegbedekking. Op enkele plaatsen 
komen 100-200 cm diepe grachten voor (kaart 1-4). Waarschijnlijk dateren ze uit de periode van de 17de 
eeuwse landbouwnederzettingen. Ook deze grachten zijn amper waterhoudend. Alleen in winters met zeer 
hoge neerslaghoeveelheden bevatten ze water. 
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1.5.3.  Infrastructuur 
 
Binnen de gebieden waarop het beheerplan betrekking heeft, komt verschillende infrastructuur voor 
bijvoorbeeld wegen (al dan niet verhard, zie 1.5), gebouwen (cafetaria, restaurant, kasteel, woningen, 
bergplaats, ijskelder,…), dierenperk, parking. Een gedetailleerd overzicht ervan is te vinden in tabel 1.3. in 
de kolom ‘aard’. Het merendeel van deze infrastructuur maakt deel uit van de recreatieve inrichting (kaart 4-
3). 
 

 

1.6. Bestemming volgens het geldend plan van aanleg of ruimtelijk 
uitvoeringsplan 
 

1.6.1. Gewestplan  
 
Het overgrote deel van de bosplaatsen valt onder de gewestplanbestemming parkgebied (P). Afwijkend 
daarvan vallen enkele bosplaatsen of delen daarvan binnen natuurgebied (N), landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied (AL), woongebied (W), Woonpark (WP), of zone voor openbaar nut of 
gemeenschapsvoorzieningen (ON).  
In een strook langsheen de E40 zijn grote delen van het bosgebied (m.n. delen van Beisbroek, Tudor, en 
Tillegem s.l.) eveneens opgenomen in de bestemmingzone waterwingebied. De pompputten van deze 
waterwinning bevinden zich in een strook langs de zuidzijde van de E40. (Kaart 1-5a) 
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1.6.2. BPA en RUP 
 
Overzicht planologische bestemming 
Diverse bosplaatsen behoren tevens tot een BPA-plangebied of een Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Sommige 
hebben daarbij bestemming gekregen die afwijkt van de gewestplanbestemming. 
 
Overzicht planologische bestemming: 
 

Bosplaats Gewestplan BPA of RUP 
O1 Beisbroek P - 
O2 Chartreuzinnenbos P - 
O3 Coppietersbos P BPA 25 – Galgenberg (MB 27.11.1980): herbestemming 

van Woongebied naar openbaar park voor passieve 
recreatie. 

O4 Galgebos W  
O5 Tudor P BPA 127 - domein Tudor (MB19.03.1985): openbaar 

park voor passieve recreatie  
BPA  131 – Ter Dennen (MB 18.02.1994): idem 

O6 Tillegem P (+AL+WP) BPA 68 – domein Tillegem (MB 20.11.1984): maximaal 
behoud groen en passief recreatief medegebruik. 

O7 Smisjesbos P Gewestelijk  RUP Chartreuse (BV.R. 31.03.2006): 
parkgebied met natuurverweving. 

O8 Hertebos P Gewestelijk RUP Chartreuse (BV.R. 31.03.2006): 
parkgebied met natuurverweving. 

O9 De Boomhut ON - 
P1 Messem P BPA 89 – Messem (MB12.11.1993): Parkgebied, 

maximaal behoud open ruimte 
P2 Lagrou P - 
P3 Godts Hoeve P -  
P4 Holmstuck P -  
P5 Chartreusinnengoed P - 
P6 Peereboom P - 
P7 Peereboomveld P -  
P8 Nemery – Cauwe P - 
P9 Deudon P - 
P10 Eyck ter Schans P - 
P11 Ter Dreve P - 
P12 Declerck P - 
P13 Carlier P - 
P14 Vandenbroucke P - 
P15 Plancke–Werbrouck P BPA  131 – Ter Dennen (MB 18.02.1994) : parkgebied 

het BPA vernietigt verkavelingsvergunning van 3.8.1958 
P16 Demuynck P BPA  131 – Ter Dennen (MB 18.02.1994) : parkgebied. 

Het BPA vernietigt een eerdere verkavelingsvergunning 
voor deze bossen (VKV van 3.8.1958). 

P17 Bailleul AL - 
P18 Hillewaert P - 
P19 Maréchal P - 
P20 Van Acker P - 
P21 Vogelzang P BPA 132 – Witte Molenstraat: parkgebied met maximaal 

behoud van groen; besaande bebouwing wordt 
bevestigd 

P22 Ramon P - 
 
 
Binnen de perimeter van het bosgebied, maar geen der bosplaatsen omvattend die onderwerp zijn van dit 
beheerplan worden, zijn er voorts nog de BPA’s 152 (Foreyst Noord, MB 25.08.1998) en 90 (Sint-
Andriesdreef, MB 28.08.1997, woonpark Tillegem). 
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1.7. Ligging in speciale beschermingszones 
 

1.7.1. Internationale beschermingszones 
 
Vogelrichtlijngebied: komt niet voor binnen het bosgebied Brugge-Zuid. 
Habitatrichtlijngebied: komt niet voor binnen het bosgebied Brugge-Zuid. 
 

1.7.2. Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 
 

1.7.2.1.  Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en Integraal Verbindend en Ondersteunend 
Netwerk (IVON) 
 
Het westelijk deel van het Tillegembos is bij de afbakening van de eerste fase van het VEN als Grote 
Eenheid Natuur (GEN) aangeduid (BVR. 19.07.2002). In de VEN-gebieden is natuur de hoofdfunctie. 
Beschermingsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat de aanwezige natuurkwaliteiten optimaal behouden 
worden. Grote delen van de bosplaats Tillegem (O6) en de private bosplaatsen P2, P8, P9, P10, P18, liggen 
in het VEN. 
 
Bij de vaststelling van het gewestelijk RUP ‘Chartreuse’ gebied werd een zone binnen dit plangebied 
aangeduid als natuurverwevingsgebied en aldus opgenomen in het IVON. Het Smisjesbos (O7), het 
Hertenbos (O8) en een deel van O6 liggen binnen dit natuurverwevingsgebied. (Kaart 1-6).  
 

1.7.2.2. Beschermde landschappen, dorpsgezichten en monumenten 
 
Binnen het bosgebied ‘Brugge-Zuid’ komen volgende beschermde erfgoedsites voor (kaart 1-7): 
 
- Kasteel Tudor (binnen kadastraal perceel 122s): beschermd monument (B.Vl.Ex. 16.12.1991) 
- Kasteelpark Tudor (gedeelte binnen kad. Afd. 27): dorpsgezicht (B.Vl.Ex. 16.12.1991)  
- Chartreuse (met o.m. het Smisjesbos): beschermd archeologisch monument (BVR. 20.04.2005) 
- Groot Magdalenagoed (palend aan Smisjesbos en Hertebos): beschermd dorpsgezicht (BVR. 20.04.2005) 
 

1.7.2.3. Landschappelijke relictzones en ankerplaatsen  
 
In de Landschapsatlas staan de Kasteeldomeinen van Beisbroek, Tudor, Tillegem en de Abdij van 
Zevenkerke als ankerplaats (A 30017 ‘’ (kaart 1-9). De ankerplaats bestaat uit de Relictzonesassociatie R 
30032 i.e. de kasteelparken en bosgebieden Sint-Andries – Varsenare.  
Verder zijn binnen het bosgebied de volgende puntrelictenassociaties aanwezig: Kasteel Tudor (P30080), 
Kasteel Beisbroek (P30081), Tillegemkasteel en domein (P30144), Kasteel Peereboom (P30145), Hoeve 
St-Anna-ter-Woestijne (P30427) en de Hoeve kasteel Beisbroek (P30428). 
 
De selectie als ankerplaats is ondermeer gebaseerd op volgende waarden: 
 
- Wetenschappelijke waarde: 
De droge en arme zandgronden lagen aan de basis van dit veldgebied dat later bebost werd. Het bos 
accentueert het voormalige veldgebied en vormt door zijn grootte en omvang een waardevol biotoop rijk aan 
flora. Van de vroeger aanwezige heidevegetatie van het veldgebied komt nog lokaal heide en heischrale 
graslanden voor. Rond het bos van Tillegem vormen de bodemgesteldheid, waterhuishouding en reliëf een 
zeer grote diversiteit aan biotopen met een rijkdom aan flora tot gevolg. 
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- Historische waarde: 
Dit voormalige veldgebied werd op einde van de 18e eeuw bebost volgens een geometrisch patroon. De 
bewaarde dreven accentueren dit ontginningspatroon. Het bouwkundig erfgoed in deze ankerplaats is 
omringd door bos en omvat waardevolle kastelen en hoeves. De kastelen dateren uit de 19e eeuw tot begin 
20e eeuw, ze zijn gaaf, hebben vaak in de nabijheid nog ander bouwkundig erfgoed (ijskelder, landgoed,...) 
en tonen verschillende bouwstijlen. De grote concentratie van kastelen in dit bosgebied ten zuiden van 
Brugge is opvallend. De meeste hebben nog een herkenbare parkstructuur en -stijl. De hoeves zijn gaaf 
bewaard en omringd door enkele open landbouwpercelen. 
 
- Esthetische waarde: 
Het rechtlijnig drevenpatroon in dit aaneengesloten bos benadrukt het geometrisch ontginningspatroon en 
zorgt voor preferentiële kijkrichtingen die soms uitgeven op kastelen en ander bouwkundig erfgoed. Vaak is 
het drevenpatronen gerelateerd aan de inplanting van het kasteel. Verspreid in het bosgebied zorgen de 
enkele landbouwpercelen voor een open compartiment met dreven en één of meerde hoeves. Dit bosgebied 
aan de rand van de stad vormt een groen aaneengesloten boscomplex in contrast met de omgevende 
bebouwing. 
 

1.7.2.4. Waterwingebied Snellegem 
 
Bij Besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985 werden de beschermingszones I, II en III van het 
waterwingebied Snellegem vastgelegd. Een belangrijk deel van het bosgebied valt binnen 
beschermingszone III van dit waterwingebied (kaart 1-8).  
 
Volgens het Mestdecreet, art. 15 §6 zijn de beschermingszone III nutriëntgevoelige gebieden. Vanuit deze 
afbakening zijn binnen deze perimeter de door het MAP bepaalde gebiedsgerichte 
bemestingsverscherpingen voor waterwingebieden van kracht (BVR van 14.7.2002). 
 

1.7.2.5. Regionaal landschap 
 
Het bosgebied ligt binnen het werkingsgebied van het Regionaal Landschap Houtland (definitief erkend bij 
B.Vl. Reg. 31.01.2006).  
Het regionaal landschap, heeft tot doel te werken aan versterking van kwaliteit van landschap en natuur in 
een regio, aan de promotie en uitstraling, onder andere door de verbetering van de mogelijkheden voor 
fietsen en wandelen in aantrekkelijke landschappen. 
 

1.7.2.6.  De  bosgroep houtland vzw 
 
De Bosgroep Houtland vzw is actief in 21 gemeenten rond Brugge nl. Beernem, Blankenberge, Bredene, 
Brugge, Damme, De Haan, Diksmuide, Gistel, Ichtegem, Jabbeke, Knokke-Heist, Koekelare, Lichtervelde, 
Oostende, Oostkamp, Oudenburg, Ruiselede, Torhout, Wingene, Zedelgem, Zuienkerke. Het 
werkingsgebied telt meer dan 100 kasteelparken die een groot deel van de privé-bossen bevatten. De 
Bosgroep Houtland ging van start in oktober 2002, de vzw werd opgericht in juni 2004 door een 50-tal 
bosbeheerders. De Bosgroep werd door de Minister van leefmilieu erkend op 1 januari 2005.  De 
hoofddoelstelling van de bosgroep is het duurzaam beheren van bossen en de samenwerking tussen 
boseigenaars verbeteren. 

WVI - 2008                                                  Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 18 
 



1.8. Beleidskader 

1.8.1. Het Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV)  
 
Voor het studiegebied zijn in het richtinggevend gedeelte van het RSV (1997) de volgende relevante, 
algemeen geformuleerde doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven terug te vinden: 
- Behoud en ontwikkeling van stedelijke natuurelementen en randstedelijke groengebieden: Omwille van 
hun belang voor de stedelijke leefbaarheid moeten de stedelijke natuurelementen en randstedelijke 
groengebieden worden behouden en ontwikkeld. Concreet betekent dit dat in de randstedelijke 
groengebieden de mogelijkheid moet bestaan dat de overheid (Vlaams Gewest, provincie of gemeente) – op 
basis van de visie voor het stedelijke gebied – ruimte voorziet voor de aanleg van speelbossen en –parken. 
- Een gebiedsgericht ruimtelijk beleid voor de gebieden van de natuurlijke structuur, dat streeft naar de 
aanduiding van een samenhangend en georganiseerd geheel van gebieden. In totaal worden in de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de gebieden van de natuurlijke structuur van Vlaams belang 125.000ha 
grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling afgebakend, naast 150.000 ha 
natuurverwevingsgebied (zie bovenvermeld onder VEN-IVON) 
- Herwaarderen ven de bestaande bossen ondermeer in de richting van het bosdecreet 
 

1.8.2. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen (PRS) 
 
M.b.t. groen en bos beoogt het PRS (2001) in de Brugse ruimte de groene vingers in het stedelijk gebied 
versterken. Het Tillegembos wordt in het PRS aangehaald als één van de zeer voorname ‘groene vingers’ in 
het zuidelijk randgebied van Brugge. 
 

1.8.3. Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Brugge (GRS) 
 
In het richtinggevend gedeelte van GRS-Brugge (2006) behoort het bosgebied tot het Zuidwestelijk 
Stadsrandbos (RG kaart 9). De initiatieven van de stad, de provincie en het Gewest i.v.m. bosuitbreiding in 
deze zone moeten aan elkaar gekoppeld worden tot de realisatie van een groot randstedelijk bos. Een bos-
speelzone is te voorzien in het Coppietersbos en het Tillegembos. Door het bosgebied zijn eveneens een 
aantal recreatieve fietsroutes te voorzien, als onderdeel van de recreatieve route doorheen de open te 
houden groene gordel rond de stad.  
Concrete elementen daarin zijn: 
- verbinding tussen zuidwestelijk stadsrandbos en de Wulgenbroeken-Meersengebied, 
- verbinding tussen kasteel van Loppem en Tillegembos via het Chartreusegebied, 
- verbinding tussen de Ster (Tillegem) en Kasteel Tudor, 
- verbinding tussen Beisbroek en Oostendse vaart, 
 

1.8.4. Provinciaal milieu- en natuurbeleidsplan (2004-2008) 
 
In het provinciaal milieu- en natuurbeleidsplan worden de intenties m.b.t. bos aangegeven. Het 
provinciebestuur richt zich, conform het RSV, in haar bosbeleid verder op: 
- uitbreiding en inrichting van provinciedomeinen; 
- de ondersteuning van de oprichting van bosgroepen. Het bosgebied Brugge-Zuid behoort tot het 
actieterrein van de inmiddels in 2002 opgerichte Bosgroep Houtland. 
- de ondersteuning van initiatieven van derde partijen. 
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1.8.5. Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) 
 
Uit het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan van Brugge (1997) zijn volgende realisaties m.b.t. het 
bosgebied Brugge-Zuid voortgekomen: 
Aankoop, inrichting en openstelling van het Chartreuzinnenbos (21 ha), met o.m. het herstel van een 
omvangrijke hoogstamboomgaard;  
-  Bosuitbreiding in het domein Beisbroek (8 ha) en overschakeling naar natuurgericht graslandbeheer 

op - vrijkomende landbouwgronden; 
-  Natuurgericht beheer binnen de stedelijke bosdomeinen; 
-  Heideherstel in het domein Beisbroek; 
-  Een aantal beleidspunten aangehaald in het GNOP werden en worden geïmplementeerd via 

initiatieven van provincie of gewest:  
-  Uitbreidingsaankopen rond Tillegem, heideherstel in Tillegem 
-  Natuurvriendelijke inrichting van de Kerkebeek en herwaardering overstromingszones (in 

planning).  
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2. Algemene beschrijving 
 

2.1. Cultuurhistorische beschrijving 
 

2.1.1. Historisch overzicht 
 
De antropogene beïnvloeding van het landschap in het studiegebied startte al zeker 4000 jaar geleden. In 
het oosten van het gebied zijn sporen van grafheuvels uit de Bronstijd gedetecteerd. 
Later, tijdens de Romeinse periode sneed de ‘Diksmuidse Heerweg’ het bosgebied min of meer in twee. 
Deze heerbaan verbond Aardenburg met Kassel (kaart 2-4).  
 
Beisbroek, Tudor, Chartreuzinnenbos en Chartreusinnengoed, Peereboom en Peereboomveld 
 
De gronden van het huidige Beisbroek maakten in de middeleeuwen deel uit van een groter gebied, bekend 
als ‘Bencebruch’, waarvan de kern ten zuiden van de huidige E40 gelegen was. De naam Bencebruch (later 
Biesbroeck en tenslotte Beisbroek) verwijst naar het vochtig karakter van deze omgeving: drassige grond 
(broek) met veel biezen.  
In de 9de eeuw behoorde het toe aan Boudewijn I, de eerste graaf van Vlaanderen. Tussen 1111-1115 
schonk graaf Boudewijn Hapken de Bencebruch aan de pas in 1098 opgerichte Sint-Andriesabdij. Zowat 
een eeuw later breidde de abdij haar bezittingen uit door aankoop van het 400 ha grote woeste gebied dat 
daar noordelijk op aansloot en “het veldt van Sint Andries” genoemd werd.  
In 1348 schonk de Sint-Andriesabdij een deel van deze woeste gronden aan de Kartuizerinnen voor het 
optrekken van een klooster. Deze kloostersite Sint-Anna-ter-Woestijne, werd voorzien van een omwalling 
van ruim 1 km omtrek, die nu nog steeds een nadrukkelijk gegeven is binnen het bosgebied.  
In 1580 wordt dit klooster, geteisterd door tal van moeilijkheden, verlaten en afgebroken als materialenbank 
voor de bouw van een nieuw klooster in de Brugse binnenstad.  
Na vele eeuwen was er van de ontginning van dit woeste gebied nog maar weinig terechtgekomen.  Op het 
einde van de 17 eeuw waren er amper 5 hoeven in aanwezig, waaronder de Leghuythoeve, die als 
nederzetting al uit de periode van graaf Boudewijn I stamde. Deze hoeve werd in 1693 verlaten. De 
omwalling ervan is wel nog duidelijk herkenbaar in het Domein Beisbroek (kaart 2-2a). 
Op de Ferrariskaart (1775 – kaart 2-2a) bestaat een aanzienlijk deel van het Sint Andriesveld uit bos. In het 
zuidwesten, ter hoogte van het huidige Tudor en van het zuidelijk deel van Beisbroek strekken zich twee 
grote heidevelden uit . Tussen Sint-Anna ter Woestijne en de hoeve Peereboom komen door houtkanten of 
hagen omgeven akkers voor.  
Op het einde van de 18de eeuw werd dit kerkelijk bezit door de Franse bezetter aangeslagen en in 1798 en 
openbaar verkocht. Het kwam in handen van de families de l' Espée en van Outryve d'Ydewalle, die de 
ontginning van de woeste heidegronden onmiddellijk inzetten. Kaarsrechte dreven maakten de ontsluiting 
mogelijk. De kaart van Vander Maelen (1845) geeft daarvan een duidelijk beeld (kaart 2-2c). Waar de 
kwaliteit van de bodem het toeliet, werd de heide direct omgezet in akkers en weiden. Elders werd bos 
aangeplant, met vooral beuk en grove den of hakhout van tamme kastanje en Amerikaanse eik. Later in de 
19de eeuw kwam het gebruik van uitheemse, snelgroeiende naaldboomsoorten in zwang: Europese lork, 
Corsicaanse den en Douglasspar moesten de financiële baten maximaliseren.  
In de jaren 1830 werden de kastelen Beisbroek en Peereboomveld opgetrokken. De omgeving ervan werd 
als park aangelegd. Passend bij het tijdsbeeld kregen bijzondere boomsoorten een plaats in deze nieuwe 
groenoorden, waarvan verschillende inmiddels teloor gegaan zijn. In Beisbroek resteren o.m. nog een half-
wintergroene eik, slangenden, Nordmanspar, een monumentale zwarte den.  
 
In het kasteelpark Peereboomveld zijn nog veel merkwaardige bomen aanwezig (zie soortenlijst als bijlage 
4). Dit kasteeldomein ontstond op een plaats waar in de 18de eeuw een jachtpaviljoen aanwezig was. In de 
loop van de 19de eeuw kreeg het kasteel en het omringende park onder impuls van de verschillende 
eigenaars en in verschillende fasen zijn huidig uitzicht. Het natuurlijk reliëfverschil deelt het park eigenlijk in 
twee delen, nl. het gedeelte tussen de toegangsweg en de Torhoutsesteenweg, en het hogergelegen 
gedeelte ten westen van het kasteel.  
Het eerste gedeelte is gekenmerkt door een hellend grasland, die aan alle zijden scherp afgeboord wordt 
met bomen en struiken. Het kasteel ligt op een natuurlijke hoogte, aan het begin van de helling, en heeft een 
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centrale ligging t.o.v. het omgevende park, dat voor het concept van het parkontwerp en -aanleg heel wat 
mogelijkheden bood voor de toenmalige (Engelse) landschapstijl. 
 
Halfweg de 19de eeuw kenden de omgevende percelen van het toenmalige huis een gevarieerd gebruik als 
"land", "boomgaard", "bos" en zelfs "heide". De aanwezigheid van heide kan geïnterpreteerd worden als een 
restant van de vroegere veldgebieden, die ten zuiden van Brugge aanwezig waren. In 1853 wordt het bos 
ten westen van het toenmalige huis gewijzigd en wordt aangeduid als "land". Volgens de stafkaarten van het 
Militair Geografisch instituut (1884; kaart 2-2d) bevond de toegangsweg zich toen aan de andere kant van 
het domein onder de vorm van een dreef die vanuit westelijke richting naar het kasteel liep. Deze was 
bereikbaar vanaf de Torhoutsesteenweg, via de dreven die aan de rand van het huidige kasteeldomein 
lopen, langs de orangerie en moestuin. 
Op de topografische kaart van 1911 is de toegang tot het kasteel aan de westelijke zijde gesupprimeerd en 
loopt hij volgens de huidige situatie. De hoofdstructuren van het huidige park - wegen, open grasvelden, 
bos,… - zijn op dit document eveneens herkenbaar.  
 

Foto 1. Zichtas vanaf het kasteel Beisbroek in 
zuidoostelijke richting (bestand 3b). Het open 
houden  en beheren van dergelijke “open 
plekken” komt de estetisch, landschappelijke en 
de ecologische waarde van het gebied ten 
goede. 

 
 
Een stuk later dan Beisbroek en Peereboomveld werden ook de kastelen ter Heide (1875, ligging buiten het 
gebied van dit beheerplan) en Tudor (1904) opgetrokken.  
Voor de parkaanleg bij het kasteel Tudor werd weer bos gerooid om vanaf het kasteel een weids uitzicht in 
Engelse landschapsstijl te scheppen. Dit zicht werd opgesmukt met enkele monumentale bomen. In de 
parterre voor het kasteel legden de bouwers een strak opgevatte siertuin aan. Het bouwend echtpaar d’ 
Ydewalle – van der Renne liet ook enkele nieuwe dreven, gericht op het kasteel, en een lusvormig 
wandelpad aanleggen.  
De beide wereldoorlogen waren een echte ramp voor de bossen ten zuiden van Brugge. De Duitse bezetter 
kapte in 1917 en 1918 bijna de volledig beboste oppervlakte van de domeinen Tudor, Chartreuzinnenbos en 
Ter Heide. Niet alleen de naaldhoutpercelen met ondermeer honderdjarige grove dennenbestanden gingen 
voor de bijl, ook de beukendreven sneuvelden. Na WO-I plantten de eigenaars de bestanden opnieuw aan. 
In 1942 herhaalde de geschiedenis zich. Meer dan 60 ha bos werd gekapt. Direct na de oorlog liet Jacques 
d’ Ydewalle 600.000 éénjarige grove dennetjes aanplanten. Hij maakte van de kaalkapsituatie gebruik om in 
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het deel van het toenmalige Chartreusinnengoed dat aansloot op Tudor, een dreefstructuur aan te leggen 
die over de Diksmuidse heerweg heen aansloot op de dreefstructuur van Tudor.   
In het domein Beisbroek resideerden verschillende adellijke families, tot de stad Brugge het in 1973 
aankocht en voor het publiek openstelde.  Het  domein Tudor en het Chartreuzinnenbos bleven in handen 
van de nazaten van de familie d’Ydewalle tot de stad Brugge deze domeinen in resp. 1981-1983 en 2002-
2003 aankocht. Na de aankoop van Tudor liet de stad Brugge de verkommerde siertuin heraanleggen in een 
stijl die aansloot bij het kasteel. 
 
Het Tillegembos en de bosplaatsen Eyck ter Schans, Deudon en Nemery 
 
Tillegem is gelegen op de zgn. "Rug van Sint-Andries"; dit is een lineaire zandrug die hoger ligt dan de 
omliggende gebieden en een algemene oriëntatie kent van noordnoordoost tot zuidzuidwest.  
Het kasteeldomein Tillegem is ingeplant op de flank die georiënteerd is naar het oosten en tot in de vallei 
van de Kerkebeek reikt.  
Deze locatie heeft een aantal gunstige factoren voor de inplanting van een domein, omdat er een grote 
variatie aan bodemtypes (zandig-kleiig, droog-nat) aanwezig is.  
Het kasteel zelf is buiten de vallei van de Kerkebeek gebouwd, wel op voldoende natte gronden zodat de 
gracht in alle seizoenen watervoerend zou zijn, maar niet te vochtig zodat de stabiliteit voor een gebouw 
zonder al te grote werken kan gewaarborgd worden. Daarnaast is een natuurlijk bronniveau heel bepalend 
geweest voor inplanting van kasteel en gracht; de bron ligt immers net aan de rand van de gracht (nabij de 
toegangspoort) en zorgt voor permanente watertoevoer.  
 
De cirkelvormige hoge structuur ten oosten van het kasteel ligt vlakbij de vallei van de Kerkebeek met zeer 
natte bodemcondities; in oorsprong was dit blijkbaar een iets hogere plaats door de geologische gesteldheid 
- lokale opduiking van tertiair substraat- die door de mens verder opgehoogd werd. Gezien de gunstige 
fysische uitgangssituatie voor bewoning, wordt ze als een "motte" aangeduid. Sporen van effectieve 
bewoning zijn (nog) niet vastgesteld, maar lijken waarschijnlijk.  
 
Naar verluid is Tillegem ontstaan als deel van het koninklijk domein Snellegem. Vermoedelijk pas in de loop 
van de 12de eeuw is het door de graaf van Vlaanderen aan de heer van Voormezele afgestaan in ruil voor 
de tiendeninkomsten van de kanunniken van Sint-Donaas. Ten laatste in de 13de eeuw was Tillegem een 
deel van Voormezele. De oudst gekende heer van Tillegem is Jan uit het huis van Voormezele. Daarna 
kwam het kasteel o.m. in het bezit van welstellende stedelijke families zoals Hubrecht, van Aartrijke en van 
Overtvelt, en van o.m. Jan de Baenst, de families van Poecke, de Burchgrave, de Matanca, de Schietere de 
Damhouder, le Bailly de Tillegem, Koenigs, de Peñeranda de Franchimont, de Briey en Verhaegen.  
De heerlijkheid Tillegem bestond in de Middeleeuwen uit ‘Land, meersen, bos, vijvers, water en veld’. 
Tillegem was een bosrijk gebied. In akten wordt regelmatig verwezen naar ‘de bussche van Tilleghem en 
Tilleghem busch’.  
Uit de Ferrariskaart valt het laat-18de eeuwse  landschapsbeeld in de omgeving van het kasteel af te leiden 
(kaart 2-2b). De kasteelsite bestond toen nog uit twee delen, onderling gedeeltelijk gescheiden door een 
walgracht. Onmiddellijk ten westen en zuidwesten van het kasteel was door houtkanten omzoomd akkerland 
aanwezig. Tussen de huidige Kruis- en Sint-Andriesdreef situeerden zich, omgeven door bos, eveneens 
verschillende percelen akkerland, dit is noordelijk van de hoeve ‘Aandekooi’. Langs de Kerkebeek was in 
hoofdzaak bos aanwezig, behalve onmiddellijk ten zuidoosten van het kasteel waar zich vochtige, 
ongeperceleerde beekdalgraslanden bevonden. 
 
Het kasteel en omgeving zijn in hun middeleeuwse configuratie (tweede helft van de 14de eeuw) blijven 
bestaan tot de tweede helft van de 19e eeuw. Toen zijn er ingrijpende verbouwingen doorgevoerd aan het 
kasteel, werden de gebouwen op het neerhof nagenoeg allemaal gesloopt, een nieuwe boerderij elders 
gebouwd en verscheen in de onmiddellijke omgeving een park. De meeste hoofdstructuren van het domein 
en de algemene rechtlijnige indeling in gebruikspercelen, blijven bewaard en dat is veeleer zeldzaam en 
uitzonderlijk. In de 19de eeuw, gebeuren immers grote veranderingen in de meeste domeinen in de 
omgeving van Brugge, waarbij een landschappelijke aanleg toegepast wordt. Veelal vervaagden hierdoor de 
vroegere geometrische structuren of werden ze volledig uitgewist, maar dit is slechts in beperkte mate vast 
te stellen in Tillegem. In veel gevallen werden ze zelfs geaccentueerd door dreven of bomenrijen. 
Voorbeelden hiervan zijn de toegangsdreef, dreef naar het kapelletje (Wittemolenstraat), dreef/bomenrij ten 
westen van het kasteel en de daarop aansluitende dreef in zuidwestelijke richting.  
 
In de eerste helft van de 19de eeuw bestaat het domein Tillegem hoofdzakelijk uit bos waarin het vandaag 
nog steeds aanwezige drevenpatroon goed herkenbaar is (Kaart 2-2c, Vandermaelen, 1845).  Vanaf het 

WVI - 2008                                                  Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 23 
 



kasteel vertrekt een brede zichtas in pal westelijke richting.  Hierop takken aan het westelijk einde twee 
quasi noord-zuid verlopende dreven aan; de Kruisdreef en de Sint-Andriesdreef. Vanaf het kasteel loopt in 
zuidwestelijke richting de huidige Lorkendreef die beide voorgaande kruist. Een deel van de 18de eeuwse 
akkergronden, ten westen van het kasteel, zijn ondertussen bebost. In de omgeving van de plaats 
‘Aandekooi’ zijn nog stukken heide aanwezig (o.a. het huidig bestand 42 a en 42u en onmiddellijk ten zuiden 
van de hoeve ‘Aandekooi’).  Op de linkeroever van de Kerkebeek ligt in hoofdzaak beekbegeleidend bos, 
met uizondering van de onmiddellijke omgeving van het kasteel. Ter hoogte van de huidige bosplaats 
Deudon situeert zich een moeraszone.  Het domein Tillegem wordt in deze periode omschreven als 
bestaande uit ‘terre, dreve, bois, marais en sapinière’. Het bos bestond uit ‘pijnbomen’ en vooral lorken en 
‘taillehout’. De daaropvolgende periode zou het domein Tillegem nog meer bebost geraken, dit was vooral 
het geval op de akkergronden ten noordwesten van het kasteel, die in hoofdzaak met naaldhout werden 
beplant. De moeraszone ‘Deudon’ was in 1870 nog 2 ha groot.  
Een zeer gelijkaardig landschapsbeeld valt af te lezen van de stafkaart gedrukt in 1884 (Depôt de la Guerre, 
kaart 2-2d). Deze stafkaart, laat tevens toe om een onderscheid te maken tussen loof- en, naaldhout. 
Tillegembos bestaat hoofdzakelijk uit loofbos. In het zuiden, nabij de Ster, situeren zich enkele 
naaldhoutbestanden. 
 
In 1963 werd het kasteeldomein - zonder kasteel - aangekocht door de Provincie West-Vlaanderen en 
opengesteld voor het publiek. Het kasteel met het omliggende park komt pas in 1980 in handen van de 
Provincie. 
In 1983 worden aan de rand van het domein enkele akkers heraangelegd als volkstuincomplex met 60 
individuele percelen. Ter afronding van de restauratie van het kasteel is in 1986 een formele tuin aangelegd 
met de bedoeling het kasteel een kader te geven en de omgeving te structureren. De tuin vormt een 
noodzakelijke schakel tussen het kasteel en de omliggende bossen en weiden.  
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2.1.2. Kenmerken van het vroegere beheer 
 

2.1.2.1. Beisbroek, Tudor, Chartreuzinnenbos  
 
Het domein Tudor en het Chartreuzinnenbos werden door de voormalige eigenaars d’Ydewalle strikt 
beheerd met het oog op homogene bestanden van productiehout: grove den, Corsicaande den, Douglas, 
beuk, hakhout van kastanje en Amerikaanse eik.  
In het domein Beisbroek verliep het beheer in de naoorlogse jaren vrij ongestructureerd. Als 
onderbeplanting in diverse loofhoutpercelen en her en der waar ruimte was werd de nieuwkomer Douglas 
aangeplant. Op vele plaatsen raakte de bovenstaande boomlaag van eik en beuk daardoor op de duur in 
verdrukking. Her en der werden ook, allicht met het oog op een parkaspect, Chamaecyparis aangebracht 
langs sommige paden.  
 
In het beheer dat de stad Brugge in deze domeinen voert, staat de economische functie niet voorop. De 
ecologische en sociaal-recreatieve functies zijn in eerste orde bepalend voor de beheerkeuzes; de 
houtopbrengst blijft als functie aanwezig, maar het beheer wordt er niet expliciet op gericht.  
In dit hedendaags bosbeheer wordt uitgegaan van de principes van de natuurgetrouwe bosbouw. Dit heeft 
al belangrijke gevolgen gehad voor de boomsoortensamenstelling. Verschillende naaldhoutpercelen die 
tijdens de winterstormen van 1990 sneuvelden, werden omgevormd tot bestanden met inheemse soorten. In 
Beisbroek was dit het geval voor de bestanden 3f, 3m, 4l, 4s, 4r en een deel van 2u; in Tudor gaat het om 
de bestanden 4h en 4j. In het Chartreuzinnenbos werden kort na de aankoop enkele stukken 
naaldhoutperceel gerooid (delen van 1k en 1h) en vervangen door een loofhoutaanplanting.  
Naast deze omvormingen werden in Beisbroek en Tudor eveneens een aantal nieuwe bebossingen 
uitgevoerd. In Beisbroek de bestanden 1b, 1c, 2c, 2d, 2f, 4g in Tudor het bestand 4j. In Beisbroek werden 
de rommelige onderbeplantingen met Douglasspar en chamaecyparis grotendeels ongedaan gemaakt. Op 
verschillende plaatsen raakt het bovenstandige loofhout daarmee uit de verdrukking.  
Een perceelsgewijze bestrijding van rododendron is in Beisbroek en Tudor in gang gezet en daar nog 
steeds verder te zetten. 
Bij de herbebossingen en nieuwe bebossingen die in deze drie stadsdomeinen uitgevoerd werden, speelde 
de zomereik een hoofdrol, aangevuld met secundaire soorten als berk, sporkehout, lijsterbes, hazelaar…. 
Bij de geheel nieuwe bebossingen bleef het behoud van een afwisseling tussen bos en open ruimte een 
vooraanstaand uitgangspunt.  
Bij het bosbeheer wordt veel belang gehecht aan heel oude bomen en dood hout van uiteenlopende 
soorten, zowel liggend als op stam.  
Een ander aandachtspunt is de ruimte die gegeven werd aan de ontwikkeling van heideveldjes en aan het 
behoud van verspreide heiderelicten. Deze heide-elementen refereren aan het historische grondgebruik van 
het gebied en verhogen in sterke mate de biodiversiteit en de natuurwaarde van de regio. In Beisbroek is 
aldus sinds eind de jaren 70 een heideveldje tot ontwikkeling gekomen op een door storm geveld 
douglasperceel (bestand 4q), waar niet tot herbebossing werd overgegaan.  In het Chartreuzinnenbos werd 
in 2003 een jong douglasbestand gerooid en geplagd om ook in dit domein een heideterrein te creëren 
(perceel 1f). Op een aantal plaatsen, ondermeer langs de E 40, worden boszomen vrijgesteld in functie van 
heideontwikkeling.  
In het Chartreuzinnenbos en in Beisbroek is recent (2004 en 2005) geopteerd om twee  voormalige 
hoogstamboomgaarden als landschapsbepalende elementen in ere te herstellen. In de 19de eeuw kwamen 
dergelijke boomgaarden op verschillende plaatsen in het bosgebied voor. De nieuw aangeplante 
boomgaarden in deze domeinen zijn elk ca 2 ha groot en bevatten samen 280 fruitbomen van meer dan 
honderd, overwegend rustieke appel- en perenrassen. 
Tenslotte heeft de Stad Brugge veel middelen besteed aan de uitbouw van de recreatieve infrastructuur in 
haar domeinen: wandelpaden, bewegwijzering, info- en wandelroutebeschrijvingen, siertuin, kruidentuin, 
bijenhal, natuureducatief centrum, volkssterrenwacht, horeca. In het Chartreuzinnenbos werd een 
structurele ingreep uitgevoerd om dit domein toegankelijk te maken voor wandelaars en om het in het 
bijzonder ook bruikbaar te maken als  verbindingsgebied tussen Beisbroek en Tudor. Doorheen de 
bestaande bospercelen werd hiertoe een geheel nieuwe dreef aangelegd, die in het grasland- en 
boomgaardgedeelte aansluit op een stelsel van paden afgelijnd door meidoornhagen. 
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2.1.2.2. Tillegem 
Het domein van Tillegem was van oudsher in wezen een gebied van houtexploitatie waar het bomenareaal 
regelmatig gesnoeid, geveld en opnieuw aangeplant werd. De uitbating van snoeihout ging nog door tot in 
de 19de eeuw. De jaarlijkse snoei leverde 36.000 tot 40.000 bundels takkenbossen en knuppelhout op 
(Vandermaesen, 2005). Hooghout leverde zeer belangrijke inkomsten op waaronder eik en beuk (bv. 
verkopen van 1833 en 1856). Hakhout werd in die tijd afgezet met een omlooptijd van 2, 5 of 7 jaar. 
Hiernaast was er ook de verkoop van hopstaken (perches à Houblon). Hiervoor werden sparren van 4 of 12 
jaar en lariksen van 11 jaar gebruikt (1863-1866). De inventaris van 1878 geeft in afzonderlijk kolommen de 
oppervlakte van lorken, sparren, hakhout en bomen. Ook de verkoop van eikenschors, dode dennen en fruit 
brachten inkomsten binnen (Vandermaesen, 2005). 
 
Op 14 april 1983 keurde de Bestendige Deputatie het beheersplan voor het eigendom van de provincie in 
het Tillegembos goed. De krachtlijnen van dit plan zijn het vastleggen van de bosexploitatie op middellange 
termijn, omvormen van slechte bestanden tot een betere toestand, herbebossen. Er is sprake van een 
omlooptijd van 12 jaar maar waar nodig kan ook na 4 of 8 jaar worden ingegrepen o.a. voor jonge 
bestanden, bestanden in omvorming en naaldhoutbestanden. Ter aanvulling van het beheersplan werd op 
14 januari 1988 een omvormingsplan voor de zware beuken op middellange termijn goedgekeurd. Tot op 
heden en in de mate van het mogelijke (uitbreidingen van het domein en bebossingen) werd dit beheersplan 
gevolgd en uitgevoerd. 
Het provinciebestuur van West-Vlaanderen heeft na de aankoop van het domein veel aandacht geschonken 
aan de uitbouw van de recreatieve infrastructuur: wandelpaden, bewegwijzering, info- en 
wandelroutebeschrijvingen, cafetaria. Daarnaast is er een complex van 60 volkstuintjes, lokaal en 
bijbehorende voorzieningen voor 5 boogschutterverenigingen, 2 trekkershutten, een sanitair gebouwtje, 
lokalen en bergplaatsen voor het domeinpersoneel. 
 

2.1.2.3. Overige domeinen 
De domeinen Peereboom, Holmstuck, Peereboomveld beschikken al over een beperkt bosbeheersplan, 
respectievelijk dd. van 1998, 1996, 1999. Ook het Chartreusinnengoed beschikte al over een beheerplan 
(1998). Deze beheerplannen gingen uit van de kennis en visie die bij de respectievelijke eigenaarsfamilies 
aanwezig was. Er werd uitgegaan van een omlooptijd van 8 of 10 jaar met de mogelijkheid voor facultatieve 
dunningen of kappingen om de 4 of 5 jaar. 
De vermelde bosplaatsen werden beheerd met het oog op productiehout van enerzijds  naaldhout grove 
den, Corsicaanse den en Douglas anderzijds van kwaliteitshout zoals beuk. In het verleden vond in 
sommige bestanden  hakhoutbeheer plaats van Tamme kastanje en Amerikaanse eik. Deze praktijk is in de 
loop van de voorbije decennia quasi niet meer toegepast. Vandaar dat het bos van de drie bosplaatsen 
vandaag hoofdzakelijk als hooghout is te typeren van vooral beuk en Douglasspar. De voorbije jaren is 
opnieuw belangstelling gegroeid voor hakhout van Tamme kastanje. Mogelijk wordt daarom in de toekomst 
op beperkte schaal opnieuw aangeknoopt met deze vorm van bosbeheer. 
Vooral in het Chartreusinnengoed werden heel wat bosbouwkundige gegevens (plantjaren, groei,…) van de 
voorbije decennia zorgvuldig bewaard (mededeling  J. Goris). 
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2.1.3. Historische elementen en landschapsstructuren 
 
De landschapsatlas toont ten zuiden van Brugge een grote concentratie van relictzones en ankerplaatsen, 
zones waar belangrijke landschapselementen en structuren bewaard gebleven zijn (vergelijk met kaart 2-4). 
Algemeen betreft het  een bosgebied waar diverse kasteelparken en domeinen gelegen zijn:  
 
Kasteel "Perenboomveld" met "folie", toegangsdreven en park. De eerste vermelding van een ouder 
gebouw ter hoogte van het huidige kasteel "Perenboomveld" dateert pas uit de 17de eeuw. Niettemin 
illustreert het duidelijk de typische omvorming tot een imposant kasteel in een gemengde neoclassicistische-
neorococostijl naar ontwerp van architect Kervyn de Lettenhove. 
 
Kasteel "Tillegem" met voormalige toegangspoort, omwalling, park met dreven en kapel. Het kasteel is 
ontstaan in een laag gelegen, waterrijke streek, als centrum van de heerlijkheid "Tillegem". Het huidige 
kasteel is een restant van een middeleeuwse, vierzijdige waterburcht, dat in de loop van de eeuwen 
verschillende wijzigingen onderging. Op het einde van de 19de eeuw ondergaat het bestaande kasteel 
onder invloed van de gangbare mode een heraankleding in neogotische stijl. Een aantal dreven die toen 
eveneens zijn aangelegd accentueren nog het voormalig middeleeuws wegenpatroon. 
 
Kasteel Tudor: Het kasteel dateert uit 1904 en kreeg zijn naam naar de stijl waarin het werd opgetrokken. 
De keuze voor die stijl, die zijn oorsprong vond in Engeland, was een compromis tussen de neogotische 
stijlvoorkeur van Stanislas d’ Ydewalle en de Franse stijlvoorkeur van zijn echtgenote Cécile van der Renne 
de Daelenbroeck. Kenmerkend zijn de “Tudorboog”, een zeer gedrukte spitsboog, de waaiergewelven en rijk 
versierde schoorstenen. Bij het domein Tudor hoort ook de Maria-grot op het kruispunt van de Zeeweg en 
de Diksmuidse Heerweg. 
 
In het centrum van het Domein Beisbroek lag gedurende een periode van minstens 750 jaar, van 953 tot 
ca. 1690 de Leghuythoeve. Deze hoeve was omgeven door een rechthoekige blok akkerland. De site van 
de boerderij en de omtrek van het akkerland zijn tot op vandaag zeer duidelijk in het terrein af te lezen onder 
de vorm van wallen en grachten (kaart 2-4).  Door de overgang van de hoge aarden berm en de diepe 
greppel erg steil te maken ontstond een barrière voor wild en vee.  Met struiken en bomen op de wal werd 
het geheel ondoordringbaar gemaakt.  Hiermee kon deze landbouwenclave temidden van een uitgestrekt 
heideareaal zowel het wild (edelherten, reeën en wilde zwijnen) als het op de heide grazend vee (schapen 
en runderen) buiten de akkers houden.  Deze wild- en veekerende omwalling is goed bewaard gebleven.  
Alleen in het noordwesten is door de 19de eeuwse parkaanleg, door vergraving, de structuur verloren 
gegaan. Op een aantal plaatsen gaven de grachten uit op diepere kuilen, waardoor bij droogte wellicht 
langer water voorhanden bleef. Er bevonden zich zo drie kuilen in de omgeving van de Leghuythoeve. Ook 
los van deze grachtenstelsels telt het domein nu nog een aantal poelen (med. M. Becuwe).  
Een ander historisch element in Beisbroek is de ijskelder, die allicht samen met de bouw van het kasteel 
gerealiseerd werd. Deze ijskelder is zeer intact bewaard gebleven en is nu ingericht als winterverblijfplaats 
voor vleermuizen. 
 
Algemeen gezien ligt het bosgebied in een zone die van oudsher doorkruist wordt door oude handels 
wegen. Enkele tracés zijn minstens van Romeinse oorsprong (Diksmuidse heerweg) (kaart 2-4).  
Het  dambordvormige dreven- en padenpatroon dat in de meeste bosplaatsen nog aanwezig is, gaat terug 
op de systematische ontginning van de heide die hier tot in de 18de eeuw nog aanzienlijke oppervlakte 
innam. Het enige domein waar dit dambordvormige patroon ontbreekt is Tillegem, hier is het middeleeuws 
wegenpatroon nog in belangrijke mate bewaard gebleven, dit houdt verband met de aanwezigheid van bos 
in en op de flanken van de Kerkebeekvallei. 
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2.2. Beschrijving van de standplaats 
 

2.2.1. Reliëf en hydrografie 
 

2.2.1.1. Reliëf 
 
Het studiegebied ligt grotendeels op een tertiaire opduiking waarvan de hoogteligging tot max. 21,5 m reikt 
(omgeving kasteel Tudor & Beisbroek). Het helt relatief sterk af naar het oosten (Tillegembos, 10m) tot bij de 
Kerkebeek waar de hoogteligging nog ongeveer 5 m bedraagt. Het plateau van Beisbroek-Tudor is  
overigens vlak  tot zeer zwak golvend. Er komt lokaal een microreliëf voor, met hoogteverschillen tussen 1 
en 2 m op relatief korte afstand. De laagste delen komen voor in Tillegembos met het beekdal van de 
Kerkebeek en enkele verspreid liggende kleine depressies. 
 

2.2.1.2. Hydrografie en hydrologie 
 
Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van permanent grondwater op geringe diepte, dat 
bovendien aan seizoensschommeling onderhevig is: de grondwatertafel bereikt haar hoogste stand in het 
voorjaar en haar laagste stand in de herfst. De schommelingzone bedraagt ongeveer 1.5 m. Zie echter ook 
de opmerking onder bodem (2.2.2.1) 
Waar de grondwatertafel op grotere diepte ligt, kan toch een tijdelijke watertafel voorkomen op een weinig 
doorlatende laag (bv.  een kleilaag). In de zomer en de herfst verdwijnt deze watertafel. 
Het oppervlaktewater van het grootste deel van het gebied, dat niet meteen in de bodem kan dringen, 
stroomt via het aanwezige grachtenstelsel en enkele beekjes naar de Kerkebeek (deelbekken Kerkebeek-
Sint-Trudoledeken) die op haar beurt het water naar het noorden voert om via de Brugse reien in de 
Noordzee terecht te komen (kaart 1-4). Het Beisbroek watert  in hoofdzaak via het zuiden af, naar de 
Veldbeek, die op haar beurt overgaat in de Rollewegbeek (Zedelgem) die op haar beurt in de Kerkebeek 
uitmondt. Het noordelijk deel van het bosgebied met ondermeer een deel van het Chartreuzinnenbos watert 
in noordelijk richting af, vermoedelijk via de Abdijbeek naar de Boterbeek waarvan het water uiteindelijk in 
het Kanaal Brugge-Oostende terecht komt. 
Een deel van het oppervlakte- en grondwater stagneert tijdelijk in poelen en vijvers die verspreid over het 
bosgebied voorkomen: 
Chartreuzinnenbos: nieuw aangelegde poel in boomgaard (perceel 2b) 
Beisbroek: een 8-tal (amfibie-/veedrink-)poelen verspreid over het domein 
Tudor: één poel voorzien in weide ten zuidoosten van het kasteel 
Peereboom: vijver nabij kasteel 
Zusters H. Jozef: vijver in tuin 
Tillegem: omwalling kasteel, vijver nabij cafetaria, 5-tal (amfibie-/veedrink-)poelen ( ‘bestanden’ 19x, 23x, 
35k, 19a (motte), 29y). 
Deudon: vijver (bestand 5), gedeeltelijk doorlopend op eigendom Nemery.  
 
De verspreiding van natte en obligate freatofyten (sensu Londo, 1988) geeft een idee over de verspreiding 
van deze planten in het gebied en dus de zones waar ondiepe grondwatertafels gedurende het grootste deel 
van het jaar tot voor kort aanwezig waren of  het actueel nog zijn (Kaart 2-8a-c). 
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2.2.2. Bodem en geologie 
 

2.2.2.1. Bodem 
De Pleistocene sedimenten zijn de voornaamste bodemvormende bestanddelen van de grond in het 
studiegebied. De bodems bestaan er overwegend uit droge zandgronden (Amerijckx, 1977). Volgende 
bodemtypes komen voor (kaart 2-1): 
Zbg: droge zandgronden met duidelijke humus of/en ijzer B-horizont, 
Zcg: matige droge zandgronden met duidelijke humus of/en ijzer B-horizont 
Zdg: natte zandgronden met duidelijke humus of/en ijzer B-horizont 
Zep: natte grond op zand. 
 
In het Tillegembos komen in het oosten, enkele zuidwest-noordoost verlopende vlekken  matig natte tot 
natte lemig-zandgrond voor (Sdp resp. Sep), Min of meer centraal, naar het oosten situeert zich in dit bos 
eveneens een zone met gronden op venig materiaal (kaart 2-1) 
 
In de vallei van de Kerkebeek komen kleigronden voor: 
Efp: sterk of zeer sterk gleyige gronden op kleiig materiaal met reductiehorizont. 
 
In de onmiddellijke omgeving van de verschillende kastelen en in de woonparken zijn de bodems verstoord 
door graafwerken voor de bouw en de tuin- en parkaanleg. 
 
Opmerking: het terreinwerk voor de opmaak van de bodemkaart (Loppem 38W, Brugge 23W en Zedelgem 
37E) gebeurde tussen 1949 en 1952 en werd gereviseerd tussen 1955 en 1958 (Amerijckx, 1977). De 
invloed van de grondwaterwinning in de onmiddellijke nabijheid, gedurende een periode van meer dan 30 
jaar, heeft ongetwijfeld een zekere verdroging tot gevolg gehad. Het is dan ook nog zeer de vraag of de 
aangegeven draineringsklassen c-e nog reëel zijn. 
 

2.2.2.2. Geologie 
 
De Tertiaire en Quartaire deklagen zijn de belangrijkste geologische formaties en kunnen zowel rechtstreeks 
als onrechtstreeks een rol spelen in de ontwikkeling van het landschap. Het belangrijkste geologische 
proces m.b.t. het huidig landschap is de Pleistocene opvulling van het Tertiaire reliëf 
 
In het gehele gebied rusten jong-Quartaire afzettingen op een Tertiair substraat. De deklaag bestaat uit 
Quartaire, niveo-eolische afzettingen van de laatste ijstijd (Weichsel), rustend op subhorizontale, 
oorspronkelijk zwak naar het noorden hellende, mariene Tertiaire lagen. Tertiaire lagen treden aan het 
oppervlak in het zuidwesten van Sint-Andries. 
 
De Quartaire afzettingen kunnen ingedeeld worden in Pleistocene afzettingen onderaan (deze bestaan 
voornamelijk uit zand en leem) en Holocene afzettingen bovenaan (deze bestaan voornamelijk. uit zand, 
leem, klei en veen). Uit het Holoceen dateert ook de vorming van veen en de sedimentatie van lemige en 
kleiige oppervlakte afzettingen in depressies en langs waterlopen (zie 2.2.2.3.). Meestal zijn de Quartaire 
lagen aan de basis grindhoudend. Soms komen platte, matig harde zandstenen (zgn. veldsteen) voor. 
De lagen die onmiddellijk onder het Quartair dek worden aangetroffen, variëren in lithologische 
samenstelling van zand tot klei, naargelang de hoogteligging. Ze bestaan uit mariene afzettingen van 
Tertiaire ouderdom (Eoceen, Mioceen) die zacht afhellen naar het noorden (Formatie van Gent: leden van 
Merelbeke, Pittem, Vlierzele). Deze Tertiaire lagen zijn tijdens de verschillende fasen van het Pleistoceen 
door erosie aangetast. 
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2.2.3. Klimaat 
 
Het Bosgebied ‘Brugge-Zuid’ situeert zich in een gebied met een vochtig, gematigd oceanisch klimaat. Dit 
betekent dat het sterk onderhevig is aan de milderende invloed van de Noordzee. Dit uit zich in relatief 
lagere zomertemperaturen en minder strenge vorst, vergeleken met de meer landwaarts gelegen gebieden. 
 
De cijfergegevens zijn ontleend aan Poncelet & Martin cit. In Ameryckx (1968). Hun cijfers zijn gebaseerd op 
waarnemingen gedurende de periode 1901-1930 te Oostende. De gemiddelde, jaarlijkse luchttemperatuur 
bedraagt 9,6°C. Januari is de koudste maand met een gemiddelde temperatuur van 3,5°C, augustus de 
warmste met een gemiddelde temperatuur van 16,4°C. Het gemiddeld aantal zonuren bedraagt 1619. 
Zandgronden gaan in de zomer sterker opwarmen en in de winter vlugger afkoelen, waardoor de 
temperaturen er iets extremer kunnen liggen dan elders in het land. Het gemiddeld aantal vorstdagen 
bedraagt 67. De gemiddelde datum voor de eerste vorst is 8 november, voor de laatste vorst 6 april. Het 
neerslaggemiddelde per jaar bedraagt 782 l/m², het maximum: 988 l/m², het minimum: 434 l/m². 
 
Op basis van de klimaatgegevens is het mogelijk om de potentiële evapotranspiratie (PET) (Thorntwaite, 
1948) en de parameters van de waterbalans te berekenen. Hierbij wordt een bodemreserve van 100 mm 
aangenomen, aangezien het studiegebied gekenmerkt wordt door voornamelijk zandige tot zandlemige 
gronden. Voor de normale gegevens resulteert dit in een totale jaarlijkse PET van 630,4 mm, een actuele 
evapotranspiratie (AET) van 574 mm, een tekort op de waterbalans van 56,4 mm gedurende de maanden 
mei tot augustus en een overschot op de waterbalans van 183 mm gedurende de maanden november tot en 
met maart. M.a.w. een surplus komt vooral voor in de winter en in de lente. Het surplus is beperkt in de 
zomer en de herfst.  
 
 
 
 

WVI - 2008                                                  Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 30 
 



2.3. Beschrijving van het biotisch milieu 

 
2.3.1. Bestandskaart 
 
Binnen het bosdomein Brugge-Zuid worden in dit beheerplan 12 bosplaatsen behandeld. Elk van deze 
bosplaatsen wordt verder onderverdeeld in een aantal bospercelen die op hun beurt weer onderverdeeld 
zijn in de onderscheiden bosbestanden (Tabel. 2.8,  Bosplaatsen, -percelen en bestanden + kaart 1-2, 1-3a 
tot f en 1-3 bis a tot bis f). De 12 bosplaatsen bestaan voor een deel uit de samenvoeging van enkele 
aangrenzende of in elkaars buurt gelegen kleinere, vaak private boseigendommen. In bijlage 7 werd een 
bestandstabel toegevoegd met de bestandskenmerken van elk individueel bestand. 
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2.3.2. Bestandsbeschrijving van bosgebied en -plaatsen 
 

2.3.2.1. Bestandskenmerken 
 
In de hiernavolgende tabellen 2-8 zijn de bestandskenmerken weergegeven per bosplaats. In tabel 2-8a is 
tevens de oppervlakte van de onderscheiden bosplaatsen toegevoegd. 
 
Bestandstype L+N LH N+L NH Open ruimte Infrastructuur Opp (ha) 
Beisbroek 15,99 21,88 4,00 14,03 40,85 4,15 97,4 
Chartreuzinnenbos 9,46 7,70  39,31 43,54   21,0 
Coppietersbos-Boomhut   100        5,9 
Holm-Godtshoeve 12,81 9,34 45,17 32,67     18,7 
PBKerkebeek 5,86 72,95 2,15 8,26 10,77   16,7 
PBPereboom 10,70 39,09 7,05 43,17     39,5 
Smisjesbos     100     7,3 
Tillegem   69,08 1,13 8,32 18,02 3,45 104,8 
Tudor 10,41 35,93  26,95 25,06 1,65 41,5 
VBChartreuzinnen 29,20 59,39    11,42   9,1 
VBTillegem 2,10 86,66 9,48 1,85     11,9 
VBTudor   63,40 15,98 20,62     1,9 
Brugge -Zuid (% opp) 8,10 44,79 4,73 19,29 21,05 2,03 375,7 

Tabel 2-8a: Verdeling van de procentuele bosoppervlakte volgens bosplaats en bestandstype van de bestanden.  
 
Uit tabel 2-8a blijkt dat bijna 80% (282 ha) van het beschouwde bosgebied effectief bebost is. 58% Hiervan 
zijn loofhoutbestanden, 25% naaldhoutbestanden en de overige 17% zijn gemengd. In tegenstelling tot het 
gemiddeld Vlaamse bosgebied wordt Brugge-Zuid gekenmerkt door een groot aandeel open ruimte (80ha of 
21% versus 1,7% in een gemiddeld Vlaams bos, (Waterinckx, 2001)). Dit heeft vooral te maken met de 
specifieke situaties van de openbare domeinen, die uitgebouwd zijn in en rond voormalige kasteelparken, 
die naast bos ook uit tuin en landerijen bestonden. Tevens werden de openbare domeinen vaak uitgebreid 
met akkers of weilanden die minstens nog ten dele zullen bebost worden wanneer de landbouwactiviteiten 
er beëindigd worden (Tabel 2-8b1). Uit tabel 2-8b2 blijkt echter dat slechts de helft van deze open ruimte 
(10% van het totale bosgebied) momenteel een natuurgericht beheer kent.  
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Beisbroek 1,98 4,73  3,38 15,55 14,30 0,00 0,90 1,75 1,50  55,90
Chartreuzinnenbos 11,41   8,60 23,53       56,46
Coppietersbos-Boomhut            100 
Holm-Godtshoeve            100 
PBKerkebeek 4,79    5,98       89,23
PBPereboom            100 
Smisjesbos            100 
Tillegem 2,33 7,45 0,62 1,19 4,30  2,13  1,40 1,64 0,41 78,53
Tudor  2,08   11,82  11,17   1,65  73,29
VBChartreuzinnen     11,42       88,58
VBTillegem            100 
VBTudor            100 
Brugge -Zuid (% opp) 2,05 3,70 0,20 1,66 8,06 3,41 1,76 0,21 0,86 1,04 0,13 76,91

Tabel 2-8b1: Verdeling van de procentuele bosoppervlakte volgens bosplaats en verdere detaillering van de aard van de 
open ruimte en infrastructuur. (Situatie 2005) 
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  Open ruimte (% opp)  Bos 

Open ruimte (met en 
zonder natuurbeheer-
2007) 

Zonder natuurbeheer Met natuurbeheer Infrastructuur 

(%
 o

pp
)  

Beisbroek 27,7 13,14 3.25 55,90 
Chartreuzinnenbos  45,54  56,46 
Coppietersbos-Boomhut    100 
Holm-Godtshoeve    100 
PBKerkebeek 5.98 4.79  89,23 
PBPereboom    100 
Smisjesbos    100 
Tillegem  18,02 3,45 78,53 
Tudor  2,08 1.65 73,29 
VBChartreuzinnen 11,42   88,58 
VBTillegem    100 
VBTudor    100 
Brugge -Zuid (% opp) 10,13 10,67 4,00 76,91 

Tabel 2-8b2: Detaillering van de aard van de open ruimte naar huidig beheer nl. een vorm van natuurbeheer of in 
gebruik bij landbouwers of als tuin, kwekerij etc. (Situatie 2005). Vanaf het tijdstip van ingang van dit beheerplan 
wordt een aanzienlijk groter deel (13% i.p.v. 10%) natuurgericht beheerd. (zie tabel bestandskenmerken in bijlage7) 
 
Het bosgebied Brugge-Zuid bestaat voor 72% uit hooghout, dat hiermee veruit de belangrijkste bedrijfsvorm 
is (tabel 2-8c). Zowel op het niveau Vlaanderen (94%) als op het niveau van de houtvesterij Brugge (90%) is 
dit de dominante bedrijfsvorm (Waterinckx, 2001) en zijn hakhout en middelhout slechts marginale 
bedrijfsvormen. 
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Beisbroek 0,24 51,31 4,35 44,10
Chartreuzinnenbos  48,76 7,70 43,54
Coppietersbos-Boomhut  93,20 6,80  
Holm-Godtshoeve  97,60 2,40  
PBKerkebeek  80,07 9,16 10,77
PBPereboom  90,98 9,02  
Smisjesbos  100   
Tillegem 0,45 78,08  21,47
Tudor 1,38 71,92  26,71
VBChartreuzinnen  63,78 24,81 11,42
VBTillegem  94,63 5,45  
VBTudor  100   

Brugge-Zuid (% opp) 0,34 72,80 3,78 23,09
Tabel 2-8c: Verdeling van de bosoppervlakte volgens bosplaats en bedrijfsvorm van de bestanden. Nvt betekent niet 
van toepassing. Het betreft hier de oppervlakte aan open ruimte en infrastructuur binnen de onderscheiden bosplaatsen 
resp. het bosgebied, waarop de bosbestandskenmerken niet van toepassing zijn. 
  
 

WVI - 2008                                                  Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 33 
 



Volgens mengingswijze zijn het merendeel van de bosbestanden ofwel homogeen ofwel stamsgewijze 
gemengd. De groepsgewijze menging heeft met 13,4% van de oppervlakte het kleinste aandeel. 
 
Mengingswijze groep homo stam nvt 
Beisbroek 2,34 12,90 40,66 44,10
Chartreuzinnenbos   23,05 33,41 43,54
Coppietersbos-Boomhut 6,80 71,43 21,77   
Holm-Godtshoeve 13,99 34,44 51,58   
PBKerkebeek 21,07 5,51 62,66 10,77
PBPereboom 5,04 77,31 17,64   
Smisjesbos   100    
Tillegem 31,40 16,95 30,19 21,47
Tudor 5,64 38,95 28,70 26,71
VBChartreuzinnen 1,87 4,50 82,22 11,42
VBTillegem   7,05 93,04   
VBTudor   20,62 79,38   
Brugge-Zuid (% opp) 13,38 26,90 36,64 23,09

Tabel 2-8d: Verdeling van de bosoppervlakte volgens bosplaats en mengingswijze van de bestanden. Nvt betreft hier de 
oppervlakte aan open ruimte en infrastructuur binnen de onderscheiden bosplaatsen  
 
Voor het toekennen van de gemiddelde bestandsleeftijd werd gewerkt met leeftijdsklassen van 20 jaar. Op 
niveau van het bosgebied wordt 12% van het bosgebied ingenomen door bestanden jonger dan 40 jaar. 
Bestanden tussen 40 en 100 jaar nemen het grootste aandeel in nl 32%. Een klein percentage zijn 
bestanden ouder dan 100 jaar.  
In vergelijking tot het gemiddeld Vlaamse bos bestaat het projectgebied gemiddeld genomen uit oudere 
bestanden. In het gemiddeld Vlaamse bos bestaat 55% van de opeprvlakte uit bestanden jonger dan 40 
jaar. Het grote aandeel is in dat geval te verklaren door de talrijke homogene aanplantingen van populier, 
grove den en Corsicaanse den, die samen goed zijn voor 45% van de bosoppervlakte in Vlaanderen. 
De leeftijdsverdeling van het gemiddeld bos in de houtvesterij Brugge volgt in grote mate de Vlaamse trend: 
43% van de bosoppervlakte bestaat uit jonge bestanden (< 40 jaar). Circa 13% van de oppervlakte wordt 
ingenomen door 40-80jarige bestanden. Opmerkelijk is het hoge aandeel ongelijkjarige bestanden (42%). 
Voor het bosgebied Brugge-Zuid wordt een zelfde aandeel bereikt (tabel 2-8f). Bij de leeftijdsbepaling 
werden sommige van deze bestanden toch aan een leeftijdscategorie toegewezen (op basis van leeftijd 
dominante boomsoort(en)).  
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Beisbroek 9,92 3,86 12,37 7,92 7,64  8,41  5,78 44,10 
Chartreuzinnenbos   15,49 40,97       43,54 
Coppietersbos-Boomhut     61,90 8,50   29,59   
Holm-Godtshoeve 12,17 7,74 10,95 37,21  12,28  19,65     
PBKerkebeek   21,72    13,58 15,08 38,84 10,77 
PBPereboom 7,28 4,03 22,56 38,83 24,92    2,38   
Smisjesbos         100   
Tillegem 14,31 4,30 13,95 37,83 8,15      21,47 
Tudor 5,64        67,66 26,71 
VBChartreuzinnen         88,58 11,42 
VBTillegem         100   
VBTudor         100   
Brugge-Zuid (% opp) 8,82 3,09 12,06 22,02 7,95 0,73 2,60 1,62 18,02 23,09 

Tabel 2-8e: Verdeling van de bosoppervlakte volgens bosplaats en leeftijd van de bestanden. De toewijzing aan een 
leeftijdscategorie is gebeurd op basis van de oudste aanwezige bomen of bomengroepen, waarvan de plantdatum en of 
leeftijd gekend is. Divers betreft bestanden met bomen uit verschillende leeftijdscategorieën. Nvt betreft hier de 
oppervlakte aan open ruimte en infrastructuur binnen de onderscheiden bosplaatsen. 
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Leeftijdsverdeling gelijkjarig ongelijkjarig tweevoudigHH niet gekend nvt 
Beisbroek 16,75 37,90   45,35 
Chartreuzinnenbos 26,81 34,70   38,50 
Coppietersbos-Boomhut 9,52 90,48     
Holm-Godtshoeve 67,27 31,07 1,66    
PBKerkebeek 10,05 79,17   10,77 
PBPereboom 83,19 16,81     
Smisjesbos 100,00      
Tillegem 40,21 37,24 1,08  21,47 
Tudor 19,96 50,63  2,70 26,71 
VBChartreuzinnen   86,72  1,87 11,42 
VBTillegem 1,84 80,64  17,52   
VBTudor 0,00 15,98  84,02   
Brugge-Zuid (% opp) 34,67 40,51 0,42 1,28 23,09 

Tabel 2-8f: Verdeling van de bosoppervlakte volgens bosplaats en leeftijdsverdeling van de bestanden. G: gelijkjarig, 
ON: ongelijkjarig, THH: tweevoudig hooghout, nvt: niet van toepassing. 
 
In Brugge-Zuid vertonen de bosbestanden over het algemeen een hoog sluitingspercentage (meer dan 
75%, tabel 2-8 e).Het hoge sluitingspercentage houdt enerzijds verband met het relatief jong bosbestand en 
de aanwezigheid van dichte naaldhoutbestanden in het bijzonder deze met Douglasspar. Dezelfde trend is 
in het gemiddeld Vlaamse bos zichtbaar (66% met sluitingsgraad hoger dan 2/3) en in de houtvesterij 
Brugge, waar bijna 83% van de bestanden een sluitingsgraad van meer dan 2/3 vertoont (Waterinckx, 
2001). 
 
Sluitingsgraad <25% 25-50% 50-75% >75% nvt 
Beisbroek   3,49 23,77 28,64 44,10 
Chartreuzinnenbos    5,80 50,67 43,54 
Coppietersbos-Boomhut   3,91 78,06 18,03   
Holm-Godtshoeve     100   
PBKerkebeek    11,85 77,38 10,77 
PBPereboom    24,23 75,77   
Smisjesbos    100     
Tillegem 1,75  5,38 71,40 21,47 
Tudor    8,15 65.15 26,71 
VBChartreuzinnen 4,50   84,08 11,42 
VBTillegem 5,20   94,88   
VBTudor     63,40 36,60   
Brugge-Zuid (% opp) 0,83 0,89 14,96 60,1 23,09 

Tabel 2-8g: Verdeling van de bosoppervlakte volgens bosplaats en sluitingsgraad van de boomkronen in de bestanden. 
Nvt betekent niet van toepassing. Het betreft hier de oppervlakte aan open ruimte en infrastructuur binnen de 
onderscheiden bosplaatsen resp. het bosgebied, waarop het betreffende kenmerk niet van toepassing is. 
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2.3.2.2. Boomsoortensamenstelling van de bosplaatsen 
 
Zaailingen 
 
Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte lager dan 2 meter. In tabel 2.9a wordt 
een overzicht gegeven van het gemiddeld aantal zaailingen per ha, per boomsoort dat in 8 bosplaatsen 
werd waargenomen. In de overige bosplaatsen zijn geen zaailingen geteld in de proefvlakken. 
Eén boomsoort blijkt in aanzienlijke hoeveelheden en op de meeste bosplaatsen op natuurlijke wijze te 
verjongen: Gewone esdoorn. Daarnaast worden ook regelmatig jonge individuen van Gladde iep en 
Amerikaanse vogelkers geteld. Verjonging van Gladde iep is vrijwel beperkt tot de bosplaatsen Privé-bos 
Kerkebeek en Tillegem, wat overeenstemt met de bosbestanden die zich hoofdzakelijk in de vallei van de 
Kerkebeek bevinden.  
 
Zaailingen (#/ha) Esdoorn Olm AmVog zEik raPop tKas Hulst AmEik Lijsterb. Vlier
Beisbroek 126 0 7 0 0 9 14 0 0 0 
Chartreuzinnenbos 9059 0 16 0 0 21 32 0 0 7648
Coppietersbos-Boomhut 40 3 40 29 0 11 21 0 0 5 
Holm-Godtshoeve 0 0 367 0 0 3 3 3 0 0 
PBPeereboom 14158 0 0 0 0 6 2 8 0 25 
Tillegem 158 170 1961 1 0 0 0 1 4 0 
Tudor 454 0 0 0 159 95 0 52 0 0 
VBKerkebeek 10960 2567 30 48 0 6 19 2 13 0 
Brugge-Zuid 19047 2950 172 3 135 101 77 64 17 515 

Tabel 2.9a. Overzicht van het gemiddeld aantal zaailingen per ha voor de 10 houtige soorten waarvan de meeste 
zaailingen werden geteld (aVog: Amerikaanse vogelkers, rPop, ratelpopulier, tKas: Tamme kastanje; zeik, aEik zomer- 
resp. Amerikaanse eik, Lijst: lijsterbes). 
 
Struiklaag 
 
Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte hoger dan 2 meter en een omtrek kleiner dan 20 
cm. Een overzicht van alle houtige soorten die in de struiklaag werden geteld, wordt gegeven in tabel 2-9b. 
De struiklaag is goed ontwikkeld in respectievelijk de vier volgende bosplaatsen VBKerkebeek, Beisbroek, 
Tillegem en PBPeereboom. Het best vertegenwoordigt zijn berk, gewone esdoorn, zomereik en tamme 
kastanje. Amerikaanse vogelkers, een ongewenste en te bestrijden exoot, vormt vooral een probleem in 
Tillegem. De soort wordt ook best in de gaten gehouden in de bosplaatsen Holmstuck-Godtshoeve en 
Beisbroek. 
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Beisbroek 221 0 166 49 0 25 0 5 12 0 
Chartreuzinnenbos 0 0 8 25 0 0 0 0 0 3 
Coppietersbos-Boomhut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Holm-Godt 129 0 18 37 0 35 0 18 83 0 
PBPeereboom 322 0 224 29 0 0 0 0 14 0 
Smisjesbos 186 52 58 2 86 39 41 83 2 13 
Tillegem 186 52 58 2 86 39 41 83 2 13 
Tudor 31 0 22 14 0 8 14 0 0 0 
VBKerkebeek 5 0 86 49 669 0 244 0 0 1336 
VBTillegem 0 0 52 0 183 26 0 0 0 0 
Brugge-Zuid 138 12 49 27 20 47 4 41 14 15 

Tabel 2.9b. Overzicht van het gemiddeld aantal exemplaren van bomen en struiken in de struiklaag per ha voor de 10 
soorten waarvan de meeste exemplaren werden geteld in de onderzochte bosplaatsen. 
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Boomlaag 
 
De boomlaag bestaat uit alle exemplaren met een omtrek groter dan 20 cm. In het Bosgebied Brugge-Zuid 
komen de in tabel 2.9 vermelde boomsoorten voor. In deze tabel geven het stamtal, grondvlak en volume, 
voor elke boomsoort een zeer globaliserend inzicht in de boomsoortensamenstelling per bosplaats en voor 
het volledige bosgebied. Naar stamtal zijn Douglasspar en zomereik veruit de belangrijkste boomsoorten 
gevolgd door beuk, grove den, tamme kastanje en berk (tabel 2-9a). 
Gemiddeld 50% van het  bestandsgrondvlak wordt door inheemse boomsoorten ingenomen (Tabel 2-9d). 
Tillegem wijkt hier sterk van af: bijna 75% van het grondvlak wordt hier door inheemse soorten bezet. 
Op basis van de samenstelling van de boomlaag kunnen echter slechts 22  van de 191 bosbestanden als 
gemengd inheems worden beschouwd.  Over de gehele beboste oppervlakte is in totaal 28,43 ha gemengd 
inheems bestand aanwezig dit is 9,4% of nog ruim 10% verwijderd van het nagestreefde minimum aandeel 
van 20% op niveau van het bosgebied (criteria duurzaam bosbeheer). Als gemengd inheems bestand wordt 
beschouwd een bestand dat minstens uit 2 verschillende inheemse boomsoorten bestaat, die samen 
minimum 90 % van het bestandsgrondvlak innemen. Bovendien mag 1 inheemse boomsoort maximum 80 
% van het bestandsgrondvlak innemen of maximum 80% van het stamtal voor bestanden jonger dan 30 
jaar. 
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Beisbroek 19 47 14 21 43 14 10 24 5 2 
Chartreuzinnenbos 165 4 0  105 49 1 22 1 20 0 
Coppietersbos-Boomhut  0 1 98 0  35 0 0 0 0 0 

Holm-Godtshoeve 201 35 11 35 63 98 30 59 0 26 
PBPeereboom 180 4 54 30 33 98 34 11 13 13 
Smisjesbos 0 0 0 0 0 0 0 0 498 0 
Tillegem 33 321 44 13 3 37 14 4 23 6 
Tudor 36 27 51 63 46 16 7  0 15 0  
VBKerkebeek 48 94 19 5 7 68 18 0 0 35 
VBTillegem 17 80 75 0 54 11 23 1 0 46 
VBTudor 123 0 58 147 9 45 9 0 0 9 
Brugge-Zuid 63 103 32 29 34 34 16 13 11 9 

Tabel 2-9a: Gemiddeld stamtal/ha bos per boomsoort, verdeeld over de verschillende bosplaatsen in het bosgebied 
Brugge-Zuid (levende ex.). 
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Naar gemiddeld houtvolume en bestandsgrondvlak zijn Beuk, Douglasspar, Zomereik en Grove den de 
belangrijkste boomsoorten i.e. 70% van de houtvoorraad (Tabel 2-9b en 2-9c).  
 

G
em

id
de

ld
 

Vo
lu

m
e 

/h
a 

D
ou

gl
as

sp
ar

 

Zo
m

er
ei

k 

B
eu

k 

G
ro

ve
 d

en
 

Ta
m

m
e 

ka
st

an
je

 

B
er

k 

A
m

er
ik

aa
ns

e 
ei

k 

Lo
rk

 (G
) 

C
or

si
ca

an
se

 
de

n 

A
m

er
ik

aa
ns

e 
vo

ge
lk

er
s 

Beisbroek 21 16 37 7 17 0 3 19 3 0 
Chartreuzinnenbos 122 0  0 68 14 1 16 2 26  0 
Coppietersbos-Boomhut  0 3 768  0 62 0   0  0 0  0  
Holm-Gods 107 39 38 23 8 4 12 63 0 1 
PBPeereboom 151 40 55 19 9 6 37 13 22 1 
Smisjesbos 0 0 0 0 0 0 0 0 356 0 
Tillegem 34 73 63 7 1 4 5 5 33 0 
Tudor 142 6 51 47 27 4 6  0 11  0 
VBKerkebeek 2 8 5 0 0 2 5 0 0 0 
VBTillegem 6 138 160 0 19 7 38 3 0 1 
VBTudor 206 0 102 23 2 9 27 0 0 1 
Brugge-Zuid 61 63 38 17 12 12 3 14 2 1 

Tabel 2-9b: Gemiddeld houtvolume/ha bos per boomsoort, verdeeld over de verschillende bosplaatsen (levende ex.). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 2. Grove dennenbestand in Beisbroek (bestand 4a). Naaldhoutbestanden beslaan ongeveer 20% van het 
bosgebied. Een struiklaag is zelden aanwezig, de kruidlaag bestaat meestal uit bramen en of adelaarsvaren. 
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Beisbroek 1,76 1,67 3,19 0,83 1,84 0,10 0,32 1,76 0,31 0,03 
Chartreuzinnenbos 9,47 0,02 0  6,73 1,68  0 1,36 0,16 2,19 0  
Coppietersbos-Boomhut  0 0,16 44,20  0 5,80  0  0 0   0 0  
Holm-Gods 9,83 3,25 3,28 2,25 0,82 0,81 1,40 5,55 0,00 0,23 
PBPeereboom 11,6 0,4 6,7 1,8 1,0 0,9 3,0 1,1 1,7 0,1 
Smisjesbos 0  0  0  0 0  0   0  0 38,3 0  
Tillegem 2,80 7,89 5,72 0,66 0,15 0,57 0,56 0,45 2,70 0,05 
Tudor 8,87 0,59 15,60 4,61 2,67 0,43 0,57 0  0,92 0  
VBKerkebeek 2,19 7,89 4,82 0,00 0,06 1,93 4,75 0,00 0,00 0,00 
VBTillegem 0,68 9,93 13,24 0,00 2,20 0,64 3,04 0,27 0,00 0,20 
VBTudor 10,30 0,00 9,23 2,34 0,18 1,23 2,88 0,00 0,00 0,25 
Brugge-Zuid 6,14 4,87 3,61 1,33 0,50 1,12 1,74 1,16 1,13 6,14 

Tabel 2-9c: Gemiddeld grondvlak (m2/ha) van de vermelde boomsoorten, in de de verschillende bosplaatsen (levende 
ex.). 
 
De dreven bestaan in hoofdzaak uit beuk en in mindere mate uit zomereik en douglasspar. 
Op het niveau van het bosgebied Brugge-Zuid nemen de inheemse boomsoorten 53% van het gemiddeld 
bestandsgrondvlak in. Niettemin zijn er tussen de bosplaatsen onderling aanzienlijke verschillen (Tabel 2-
9d). De bossen in het oostelijk deel (omgeving Tillegem) bestaan voor bijna 75% uit inheemse boomsoorten 
terwijl in het westelijk deel de exoten een hoog aandeel scoren (68-79%). 
De verhouding dood/levend hout in de boomlaag bedraagt 0,05 (5%)  
 
 
% Inheemse bomen Inheems Exoot 
Beisbroek 49 51 
Chartreuzinnenbos 32 68 
Coppietersbos-Boomhut 76 24 
Holmstuck-Godtshoeve 47 53 
PBPeereboom 21 79 
Smisjesbos 2 98 
Tillegem 67 33 
Tudor 58 42 
VBKerkebeek 70 30 
VBTillegem 75 25 
VBTudor 61 39 
Brugge-Zuid 53 47 

Tabel 2-9d. Gemiddeld % inheemse bomen volgens hun grondvlak, in de verschillende bosplaatsen van het bosgebied 
Brugge-Zuid en over het gehele bosgebied zelf 
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2.3.2.3. Boomsoortensamenstelling en kenmerken van de dreven 
 
In het bosgebied wordt doorsneden door een groot aantal dreven. Bij wijze van steekproef werden 44 
dreven of dreefsegmenten geïnventariseerd, samen goed voor 10,5 km dreef (inventarisfiches als bijlage 
verkrijgbaar). De lengte van deze dreven varieert tussen 250 en 1000 m, met een gemiddelde van 350 m. 
De breedte, gemeten tussen de uiterste bomenrijen of tussen de grachten (indien aanwezig) varieert van 5 
tot uitzonderlijk 20 m (zichtas kasteel Tillegem). Het merendeel van de dreven is 6 m breed. Bijna de helft 
(43%) is onverhard. In de andere gevallen is het centrale deel van de dreef verhard met beton, asfalt of 
kasseien (29%) of halfverhard met steenpuin of porfiergrind (27%). 
 
Uit de dreveninventaris van het bosgebied blijkt dat beuk dé dreefboom bij uitstek is. In mindere mate zijn 
zomereik (verschillende dreven in domein Tillegem) en enigszins verbazend Douglasspar als dreefbomen 
gebruikt. Uitzonderlijk is Amerikaanse eik gebruikt (tabel als bijlage bij fiches verkrijgbaar). 
 
De leeftijd van de bomen en hun stamomtrek varieert. Bij de oudste beuken zijn stamomtrekken tot 380 cm 
opgemeten (Beisbroek). Het merendeel van de stamomtrekken situeert zich echter tussen de 150 en 250 
cm. De stamomtrek van zomereik situeert zich in dezelfde grootteorde. Douglasspar scoort minder hoog. De 
gemiddelde stamomtrek bedraagt 140 cm (tabel als bijlage). 
 
De gezondheidstoestand van de meeste dreefbomen is goed. Als er al gebreken geconstateerd worden 
betreft het vooral kromme stammen, draaigroei en takkigheid. In enkele gevallen zijn snoeiwonden 
aanwezig of lijden de bomen aan mechanische schade (bv. wortelschade door gemotoriseerd verkeer,…). 
De meeste dreven bezitten dan ook echte dreefallures, de uitval van bomen door ziekte of gebreken is 
meestal beperkt (< 10%). 
 

Foto 3. Zeer dik staand of liggend dood hout is maar mondjesmaat aanwezig in het bosgebied. In Beisbroek gaat 
al jarenlang aandacht naar het opdrijven van het volume dood hout in het bos. Een selectie aan bomen kan er 
oud worden en een natuurlijke dood sterven. Dergelijk hout is niet alleen van belang voor specifieke 
houtzwammen (bv. hier de tonderzwam) maar biedt ook extra levenskansen aan houtbewonende keversoorten 
en holenbroeders. 
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2.3.3. Dendrometrische gegevens 
 
Het stamtal aan levende bomen varieert naargelang de bosplaats tussen 783/ha (Chartreuzinnenbos) en 
198/ha (Coppietersbos-Boomhut). Over het  gehele bosgebied bedraagt het 416/ha (Tabel 2-10). 
Het bestansgrondvlak dat wordt ingenomen schommelt tussen (41,2 m2/ha (Tudor) en 20,2m2/ha 
(VBChartreuzinnen). Het gemiddeld bestandsvolume varieert van 225 m3/ha (VBChartreusinnen) tot 414 
m3/ha (PBPeereboom) (Tabel 2-10).  
Het stamtal dood hout bedraagt naargelang de bosplaats 354/ha (Chartreuzinnenbos) en 26/ha 
(VBTillegem) of ontbreekt er nagenoeg (Coppietersbos, VBChartreusinnen). Het gemiddeld 
bestandgrondvlak varieert tussen 7,5 (Tudor) en 0,5 m2/ha (PBPeereboom). Het volume dood hout is het 
grootst in het VBTudor (65,1 m3/ha) en nagenoeg het laagst in PBPeereboom (2,2 m3/ha). In vier van de 
twaalf bosplaatsen wordt het minimum streefdoel van 4% dood hout al  bereikt.  
Bij het berekenen van deze bestandsparameters zijn enkel de beboste bestanden in beschouwing 
genomen. 
 
Naar stamtal leveren Tamme kastanje (36%) en Zomereik (21%) de meeste dode stammen. 14% van de 
dode stammen valt onder de categorie zeer dik, 10% onder dik en de overige 76% onder dun hout. 
Naar houtvolume is beuk de belangrijkste dood houtleverancier (47%) gevolgd door zomereik (20%). Beide 
soorten leveren vooral het dik tot zeer dik dode hout. 
Een schatting van de hoeveelheid dood liggend hout per bosplaats wordt in tabel 2-11 weergegeven. De 
hoeveelheid dood, dun hout is in de meeste bosplaatsen al goed vertegenwoordigd. Vooral dood, dik en 
zeer dik hout zijn nog weinig aanwezig of ontbreken volledig.  
 
Dendrometrische gegevens per bosplaats en per bestand zijn in een overzichtstabel als bijlage 
gepresenteerd. 
 
 

Bestandsparameters Levende bomen   
Dode bomen 
(staand)   Volume 

  Stamtal/ha  Grondvlak Volume Stamtal Grondvlak Volume % dood 
Beisbroek 215 12.4 131 18 0.73 8.4 6,03 
Chartreuzinnenbos 373 40.6 254 32 0.11 0.2 0,08 
Coppietersbos-Boomhut 121 44.2 664 0 0 0 0 
Holm-Godtshoeve 600 29 314 16 0,55 6,25 1,95 
PBKerkebeek 551 30 320 30 0 3 0,86 
PBPeereboom 516 29 362 5 0,03 0,16 0,04 
Smisjesbos 498 38 356 0 0 0 0,00 
Tillegem 645 25.2 259 22 0.24 1.6 0,61 
Tudor 288 34.7 297 41 0.23 1.6 0,54 
VBChartreuzinnen 232 20,2 225,0 0 0 0 0 
VBTillegem 465 36 428 14 1 14 3,25 
VBTudor 402 26 369 35 0,5 65,1 15 
Brugge Zuid 416 23.6 253 21 0.41 4.1 1,59 

Tabel 2-10. Dendrometrie van de onderzochte bosplaatsen. Het % dood stemt overeen met het % aandeel dood hout op 
het totaal aanwezige houtvolume (levend+dood). 
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Tabel 2-11. Verdeling van het sortiment liggend dood hout volgens hoeveelheden per bosplaats. Dun = 20-59cm, Dik = 
60-199cm en zeer dik = 120cm en meer. 

Bosplaats DunLD # bestanden DikLD # bestanden Zeer dikLD # bestanden 
Beisbroek  Geen 3 Geen 10 Geen 17 
  5 stuks/ha 8 1-10 11 1-3 4 
  5-100 11 11-30 1 >3 1 
  > 100  >30    
Chartreuzinnenbos Geen 2 Geen 10 Geen 10 
 5 stuks/ha 7 1-10  1-3  
  5-100 1 11-30  >3  
  > 100  >30    
Coppietersbos-
Boomhut Geen  

Geen 
2 

Geen 
7 

  5 stuks/ha  1-10 4 1-3  
  5-100 7 11-30 1 >3  
  > 100  >30    
Holm-Godtshoeve Geen 3 Geen 8 Geen 11 
  5 stuks/ha 21 1-10 19 1-3 5 
  5-100 4 11-30  >3  
  > 100  >30    
PBKerkebeek Geen  Geen 7 Geen 9 
  5 stuks/ha 5 1-10 4 1-3 3 
  5-100 5 11-30 1 >3  
  > 100 2 >30    
PBPeereboom Geen 3 Geen 21 Geen 29 
  5 stuks/ha 12 1-10 8 1-3  
  5-100 9 11-30  >3  
  > 100 5 >30    
Tillegem Geen  Geen  Geen  
  5 stuks/ha  1-10  1-3  
  5-100  11-30  >3  
  > 100  >30    
Tudor Geen 1 Geen 9 Geen 14 
  5 stuks/ha 9 1-10 5 1-3  
  5-100 1 11-30 9 >3 13 
  > 100 1 >30    
VBChartreuzinnen Geen  Geen  Geen 4 
  5 stuks/ha  1-10 4 1-3  
  5-100 4 11-30  >3  
  > 100  >30    
VBTillegem Geen  Geen 3 Geen 5 
  5 stuks/ha 3 1-10 2 1-3  
  5-100 1 11-30  >3  
  > 100 1 >30    
VBTudor Geen  Geen  Geen 1 
  5 stuks/ha  1-10 2 1-3 1 
  5-100 1 11-30  >3  
  > 100 1 >30    
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2.3.4. Flora en vegetatie 

2.3.4.1. Ecoregio-ecodistrict 
 
Het bosgebied behoort  tot de ecoregio van de Pleistocene riviervalleien. 
Deze ecoregio is een laaggelegen zandige vlakte waar de Tertiair geologische ondergrond diep werd 
weggeërodeerd door Pleistocene rivieren en nadien werd opgevuld met een dik pakket zandige wind- en 
rivierafzettingen. Er worden drie ecodistricten onderscheiden. Het bosgebied behoort tot het Pleistoceen 
riviervalleiendistrict, dat zich ten zuidwesten en ten oosten van Brugge uitstrekt.  Het is een laaggelegen 
vlakte met microreliëf van Tertiaire getuigeheuvels, komgronden, oeverwallen en landduinen. Het 
grondwater komt vaak op geringe diepte voor met kwelgebieden in de valleien. Het hydrografisch net is 
sterk vertakt. De bodem bestaat voornamelijk uit zand, lemig zand lichte zandleem- en alluviale gronden 
(Sevenant et al., 2002).  
 
Rond 1770 kwamen in deze ecoregio nog grote uitgestrekte heidevelden omzoomd door bossen voor, het 
resultaat van de grote middeleeuwse ontginningsbeweging in de 11de -12de eeuw. In het begin van de 
19de eeuw werden de heiden vaak met naaldhout (uitgezonderd Beverhoutsveld) bebost en veel van de 
omringende bossen omgezet tot bouwland. Het resultaat was een inversie van het landschap in de streek 
rond Brugge. Was het gebied vroeger gekarakteriseerd door de vele houtkanten, deze zijn er nu nauwelijks 
meer aan te treffen. Plaatselijk zijn nog enkele relicten van heide- en stuifzandvegetaties bewaard gebleven 
bv. in Beisbroek en het Tillegembos. 
 
Fytogeografisch gezien, behoort de ecoregio tot het Vlaams district, dat vooral wordt gekenmerkt door 
soorten van voedselarme zandgronden bv. Struikhei (Calluna vulgaris), Rode dophei (Erica tetralix), Gagel 
(Myrica gale), Pijpenstrootje (Molinia caerulea). Er treden hier een aantal plantensoorten op die alleen ten 
zuiden van Brugge samen voorkomen: de zeldzame Stengelloze sleutelbloem (Primula vulgaris) in bepaalde 
bossen en bosranden (o.a. Tillegembos - Kerkebeekbosjes), Rode dophei (Erica cinerea) en Tweenervige 
zegge (Carex binervis). Deze drie Atlantische soorten zijn de meest typische, maar nu relatief zeldzame 
elementen van het noordelijk gelegen West-Vlaamse bosgebied. In tegenstelling tot het zuiden van de 
provincie ontbreken hier dikwijls natuurlijke groeiplaatsen van Rode kornoelje (Cornus sanguinea), Bosroos 
(Rosa arvensis), Veldesdoorn (Acer campestre) en Haagbeuk (Carpinus betulus). 
 

2.3.4.2. Flora  
 
Vaatplanten 
Rode lijst soorten 
Kaart 2-5 a-c geeft de belangrijkste vindplaatsen weer van de Rode lijst-soorten op basis van de 
gebiedsinventarisatie uitgevoerd in 2005. De kartering vond plaats in mei-augustus. De vindplaatsen zijn 
aangegeven met behulp van GPS (Thales Mobile Mapper), zodat het terugzoeken ervan mogelijk is. 
 
Oudbos soorten 
Oudbosindicatoren zijn plantensoorten die een voorkeur vertonen voor oud bos d.w.z. bos dat voorkomt op 
gronden die als bodemgebruik bijna steeds bos hebben gekend. Meestal wordt in Vlaanderen als 
drempeldatum 1775 genomen. Vanaf die datum zijn regelmatig gedetailleerde topografische kaarten 
gemaakt waarvan de landschapsgeschiedenis in grote lijnen kan afgelezen worden. 
Voor Vlaanderen is de door Hermy (1985) voorgestelde lijst van oud bossoorten representatief. Volgende in 
tabel 2.2 vermelde soorten, werden in het bosgebied Brugge-Zuid aangetroffen (kaart 2-6). 
 

Bosanemoon Gewone salomonszegel Ruige veldbies 
Dalkruid Groot heksenkruid  Stengelloze sleutelbloem 
Dubbelloof Heelkruid (nog aanwezig?) Tweestijlige meidoorn (haag) 
Echte guldenroede Hengel (zuidwesten Beisbroek) Valse salie 
Gele dovenetel Lelietje-van-dalen Witte klaverzuring 
Gewone eikvaren Mispel (haag)  

 Tabel 2.12. Overzicht van oud bossoorten (sensus Hermy, 1985) die in het bosgebied Brugge-Zuid zijn gevonden. 
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Autochtone houtige soorten  
In het bosgebied Brugge-Zuid komt van een aantal houtige soorten waarschijnlijk autochtoon materiaal voor 
m.a.w. zijn er inheemse (eventueel streekeigen) genenbronnen aanwezig. De inventarisatie van dit 
materiaal gebeurde in het najaar van 2004 (voor een uitgebreide bespreking en soortenlijsten zie Maes et al. 
2005). In het bosgebied Brugge-Zuid werden 47 houtige taxa waargenomen. Van volgende soorten werd het 
vaakst vermoedelijk autochtoon materiaal aangetroffen: Braam, Gewone vlier, Wilde lijsterbes, Klimop, 
Wilde kamperfoelie, Sporkehout, Ruwe berk, Grauwe wilg en tenslotte Zachte berk. Zeker van Haagbeuk 
maar vermoedelijk ook van Hulst, Eénstijlige meidoorn, de kruising tussen Eén- en Tweestijlige meidoorn, 
Zwarte els en Koebraam zijn in het gebied goede oogstlocaties aanwezig. Verdere details zijn terug te 
vinden in  tabel van bijlage 5  
Op verschillende plaatsen werden ook nog houtige soorten aangetroffen die gerelateerd zijn aan het 
wastine-heidelandschap van weleer: behalve de nog vrij algemene Struikhei werd ook de  zeldzamere Rode 
dophei (Beisbroek-Tudor), en nog enkele exemplaren Gagel gevonden (o.a. op de eigendom Nemmery en 
in de bosplaats Tillegem (bestand 42u). Geregeld werd Geoorde wilg genoteerd. Op het heideveldje van 
Beisbroek werden een tweetal exemplaren Stekelbrem aangetroffen. Deze soort is er nieuw verschenen na 
plagwerken (bijlage 5). 

 
 
 
 
 
 

Foto 4. Rode dophei is een kenmerkende soort van de droge heide in West-Vlaanderen. De 
soort komt binnen Vlaanderen voorts alleen nog voor in de Hoge Kempen. Het behoud van de 
weinige heideplekjes met deze soort is daarom een belangrijk aandachtspunt in het beheer van 
het bosgebied. 

Mossen en korstmossen 
Het bosgebied werd nog niet systematisch op mossen en korstmossen onderzocht. Bijlage 5b 
geeft een overzicht van de tijdens het vegetatiekundige onderzoek aangetroffen soorten. Op kaart 2-14 zijn 
vindplaatsen van enkele belangwekkende soorten aangeduid in casu Kussentjesmos en veenmossen spp. 
 
Zwammen 
Een grondige studie van deze organismegroep gebeurde recent door R. Walleyn in Beisbroek (zie o.a. 
Walleyn, 2005). Op basis van deze gegevens en aanvullende inventarisaties kan het aantal waargenomen 
zwammen voorlopig hier op 293 soorten worden gesteld.  De soortenlijst is terug te vinden als bijlage 5c. 
 
Van de 21 kensoorten op beuk (Walleyn, 2005) zijn er in zes in Beisbroek gevonden: 
Goudvliesbundelzwam, Zalmrose poria, Stekelige korstkogelzwam, Spatelharpoenzwam, Pronkhertenzwam, 
Zijdeachtige beurszwam 
Van de negen door Walleyn vermelde aandachtssoorten, vinden we in Beisbroek één soort : Streepsporige 
korstkogelzwam 
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2.3.4.3. Kaart van de potentiële natuurlijke (bos)vegetatie (PNV) 
 
Uit de PNV-kaart (2-12) (De Keersmaeker et al. 2001) kan afgeleid worden dat de droge variant van  
het arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos potentieel veruit de grootste oppervlakte in het bosgebied zou 
innemen. De natte variant ervan wordt vooral langs de zuidwestelijke rand van het bosgebied verwacht. 
Langs de Abdijbeek, ten noordoosten van het Chartreuzinnenbos kunnen Beukenbos, Eiken-
Haagbeukenbos of de rijke variant van Eiken-Beukenbos worden verwacht samen met Elzen-Vogelkersbos 
op de natste plaatsen. Elzen-Vogelkersbos wordt ook verwacht om aanwezig te zijn langs de Kerkebeek, 
hier samen met enkele vlekken Elzenbroekbos. In Tillegem zou potentieel ook de droge en natte variant van 
typisch Eiken-Beukenbos kunnen groeien.  
 

2.3.4.4. Vegetatie 
 
In het bosgebied Brugge-Zuid werden in de voorbije decennia door een drietal onderzoekers 
vegetatieopnamen gemaakt: Stieperaere (1966-1973), Hermy (1978-1982) en Zwaenepoel (1991-heden). 
Daarnaast is in het kader van de opmaak van de Biologische waarderingskaart een eerder grofschalige 
vegetatiekarakterisering gebeurd. Al deze bronnen kunnen ons inzicht verschaffen in de vegetatie van het 
gebied gedurende de voorbije 40 jaar. In het kader van deze studie zijn een 120 tal vegetatieopnamen 
gemaakt in de loop van het voorjaar 2006. De locaties ervan zijn aangeduid op kaart 2-10. 
 
      Biologische waarderingskaart  
 
Op de Biologische waarderingskaart (BWK, versie 2003) wordt het Bosgebied Brugge-Zuid hoofdzakelijk  
als biologisch waardevol tot zeer waardevol  bestempeld (kaart 2-7a). Tot de biologisch zeer waardevolle 
categorie worden ondermeer de loofbosgedeelten gerekend (Fb, Fs, Qb, Qs,Vm en Vn), de open plekken 
met heidebegroeiing (Cg) of heiderelicten onder bos (Cgb+Pi). De kasteelparken (Kpk), Gemengde 
naaldhoutbestanden (Fb°+Ppmb) naaldhoutaanplanten (Pms, Pa+Se) en dreven worden als biologisch 
waardevol beschouwd. 
 
Uit de gebruikte codes op de BWK kan worden afgeleid dat de begroeiing van het gebied bestaat uit 
verschillende bostypen. Een belangrijk deel van het bosgebied bestaat uit mesofiele, zure bossen van het 
type Zuur beukenbos (Fs)  en Eiken-beukenbos (Fb), Zeer arm, zuur eikenbos (Qb) en Zuur eikenbos (Qs).  
Voor de natste delen van Tillegembos wordt Mesotroof elzenbos met zeggen (Vm) vermeld. In de vallei van 
de Kerkebeek  wordt nitrofiel alluviaal elzenbos (Vn) aangeduid.  
In de naaldhoutaanplanten wordt onderscheid gemaakt tussen oudere dennenaanplanten met ondergroei 
van lage struiken (Ppms), gesloten naaldhoutaanplanten (Pa), gesloten dennenaanplant (Ppa) en oudere 
naaldhoutaanplanten met ondergroei van lage resp. hoge struiken (Pms resp. Pmb). 
De open plaatsen, binnen het bos, bestaan voornamelijk uit kapvlaktestruweel (Se) en droge Struikhei 
vegetaties (Cg).  
 
      Bosvegetaties 
 
Hermy (1985) beschrijft een aantal bostypen die mee gebaseerd zijn op vegetatieopnamen die in het 
bosgebied Brugge- Zuid zijn gemaakt. In de loop van 2006 zijn door ons extra vegetatieopnamen gemaakt 
in de verschillende bosplaatsen, als voorbeeld wordt hiernaar telkens verwezen. Deze opnamen zijn 
verwerkt met het programma TWINSPAN dat de opnamen groepeert volgens hun onderlinge similariteit. De 
bekomen groepen zijn getoetst aan de recente indeling van de Vlaamse bostypen (Cornelis et al., 2007). De 
Nederlandse naamgeving die door Cornelis et al. werd voorgesteld is hierbij gevolgd. 
 
Op de meest vochtige plaatsen, in bijzonder langs de Kerkebeek, worden het Essen-Esdoornbos  en het 
Essen-Iepenbos onderscheiden (kaart 2-11). Deze bostypen behoren tot het Elzen-Vogelkersverbond (Alno-
Padion),  Eiken- Beukenklasse (Fago-Quercetea)). De kruidlaag van het Essen-esdoornbos kent een 
uitgesproken voorjaarsaspect met ondermeer Bosanemoon, Muskuskruid, Drienerfmuur, Speenkruid en 
Veelbloemige salomonszegel (Bijlage 5, opname nrs 7,12,15). In dit bostype groeit een enkele keer ook de 
Stengelloze sleutelbloem (opname 10). Geel nagelkruid staat hier optimaal. 
Het Essen-Iepenbos heeft een minder uitgesproken voorjaarsaspect. Kenmerkende soorten zijn ondermeer 
Groot heksenkruid, Kale jonker en Kruipende boterbloem. Hier en daar is Grote keverorchis aanwezig bv. 
opname 8 en 13. 
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Foto 5. Beekbegeleidend bos  (Alno-Padion) langs de Kerkebeek (Tillegem, bestand 23d). De laagst gelegen delen 
zijn vaak tot in de vroege zomer overstroomd. Op de voormalige rabbatten en hoger gelegen delen is een goed 
ontwikkelde en zeer soortenrijke kruidlaag aanwezig. Bosanemoon en Speenkruid zorgen voor een uitbundige bloei in 
het voorjaar. De boomlaag bestaat in hoofdzaak uit populier. Hier en daar is gewone es en zomereik aanwezig. 
Gladde iep komt vooral in de struiklaag voor. 

In de buurt van het Novotel is een relict van het Ruigtkruiden elzenbos aanwezig, dat gekenmerkt wordt 
door ondermeer de aanwezigheid van IJle zegge en Elzenzegge naast een aantal ruigtkruiden bv. Grote 
wederik, Wolfspoot, Kale jonker en Gele lis (opname 14).  
Op de laagste gelegen delen van de eigendom Nemery-Cauwe en in de zuidwestelijke hoek van Tillegem is 
een nat, mesotroof type Elzen-berkenbos aanwezig die gekenmerkt wordt door dominantie van zeggen in 
casu Pluimzegge en Moeraszegge (opnamen 27 en 32). In de grachten zijn veenmossen en 
Duizendknoopfonteinkruid aanwezig (opname 28). Op de bospaden groeien relicten van natte heide: 
Dophei, Tormentil, Zompzegge. 
 
De bossen op de hoger gelegen, matig vochtige tot droge zandgronden behoren bijna zonder enige 
uitzondering tot de Klasse der eiken- en beukenbossen op voedselarme grond (Quercetea robori-petreae) 
en het verbond van Zomereik (Quercion) (kaart 2-12).  
Hier en daar echter is in de overgangszone van de natte naar de drogere, vaak hoger gelegen gronden 
Essen-eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie aanwezig. Bosanemoon is hier, in het 
voorjaar, vaak aspectbepalend (Cornelis, 2007). Voorbeelden ervan zijn opgenomen in het zuiden van 
Tillegem (47a) en bij Nemery-Cauwe (bestand 7). 
Hier en daar wordt de overgangszone gekenmerkt door de aanwezigheid van fragmenten van het Eiken-
Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring aanwezig bv. Nabij Eyck ter Schans (noordelijk deel 
van bestand 1 en de zuidelijke randzone van Tillegem 29a). Een klein fragment is tevens nog aanwezig in 
het noordoostelijk deel van Tillegem 19a.  
Elders werden door Hermy (1985) de overgangen van de Kerkebeekvallei naar de hoger gelegen gronden 
beschreven als het Violo Quercetum roboris. Lelietje-der-dalen, Dalkruid, Ruige veldbies en Adelaarsvaren 
zijn kenmerkend voor deze bosgemeenschap. Door Cornelis et al.(2007) wordt deze gemeenschap het 
Eiken-Beukenbos met adelaarsvaren genoemd.   
 
Van het noordoostelijk deel van Tillegembos beschrijft Hermy verder ondermeer het Elzenrijk Berken-
Eikenbos met ondermeer Hazelaar, Dalkruid en Ruige veldbies. In dezelfde omgeving komt verder ook het 

WVI - 2008                                                  Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 46 
 



Berken-Eikenbos met Pijpenstrootje voor (i.e. het Dennen-Eikenbos sensu Cornelis et al.). Dit zou een 
weinig stabiel successiestadium zijn met Amerikaanse vogelkers, Tamme kastanje, Amerikaanse eik, 
Pontische rhododendron, Zachte berk en bramen. Dennen-Eikenbos werd op  veel verschillende plaatsen in 
het bosgebied aangetroffen o.a. Chartreuzinnenbos, Tudor en in enkele middelgrote private bossen 
(opnamen 40, 41, 56, 67, 69, 90) 
 
Stieperaere heeft tussen 1966 en 1972 een vijftal vegetatieopnamen in grove dennenbestanden gemaakt. 
Naast grove den werden Struikhei, Rode dophei, Pijpenstrootje in elk van die opnamen regelmatig 
genoteerd. Bronsmos, Gewone gaffeltand en Heide-klauwtjesmos zijn  differentiërende soorten voor de 
klasse der naaldbossen (Vaccinio picetea) resp. het verbond der naaldbossen (Dicrano-Pinion) waarin de 
beschouwde opnamen kunnen geplaatst worden. Het Dicrano-Pinion omvat de dennenbossen van de 
laagvlakte op zure, voedselarme, droge tot vochtige zandgronden. Het overgrote deel van het Nederlandse 
en Vlaamse naaldbos is echter aangeplant en staat op Quercetea-standplaatsen. Belangrijke ecologische 
factoren die naaldbossen (spontaan dan wel aangeplant) onderscheiden van loofbossen in dezelfde streken, 
zijn het naaldenstrooisel en het doorgaans wintergroene karakter (Hommel et al. 1999a). Struikhei, Rode 
dophei en Pijpenstrootje werden door ons haast nooit meer aangetroffen in de onderzochte 
naalhoutbestanden. Daarvoor is de lichtstelling onvoldoende, te wijten aan een te sterk gesloten kroondek of 
de dominantie van bramen of Adelaarsvaren in de kruidlaag. Een struiklaag is zelden goed ontwikkeld 
(opnamen 53, 65, 72, 77, 84, 92, 96). Al deze vegetaties worden door Cornelis et al. (2007) tot de al 
vermelde groep van het Dennen-Eikenbos gerekend. 
 
Een drietal opnamen uit dezelfde periode zijn gemaakt onder Zomereik. Deze vertonen vooral affiniteit met 
het Quercion (Zomereik verbond) van de Klasse der eiken- en beukenbossen op voedselarme grond 
(Quercetea robori-petreae). Quercion-bossen worden aangetroffen op kalkarme zandgronden van eolische 
oorsprong. En op glaciaal verspoelde en gestuwde zanden. Deze gronden vertonen een neiging tot podzol 
vorming of zijn reeds verregaand gepodzoleerd. Het Quercion is gebonden aan het laagland (Hommel et al. 
1999b). Verschillende varianten zijn momenteel in alle bosplaatsen nog algemeen aanwezig, het zijn bijna 
zonder enige uitzondering rompgemeenschappen. Door de vaak sterke beschaduwing van Beuk is een 
kruid- en struiklaag zelden goed ontwikkeld. In de kruidlaag worden hier en daar Pilzegge, Brede 
stekelvaren, Adelaarsvaren en Zachte witbol gevonden. Op strooiselvrije plekken groeien er Gewoon 
sterrenmos, haarmossen en een enkele keer Kussentjesmos (opnamen 69, 73, 75, 87, 88, 95). Op iets 
lichtrijkere plaatsen domineren vaak bramen en of Adelaarsvaren. De kruidlaag is dus alllesbehalve 
soortenrijk. De soortensamenstelling van struik- en boomlaag is op veel plaatsen sterk beïnvloed door het 
inplanten of de verwildering van uitheemse soorten (exoten): Amerikaanse eik, Tamme kastanje, 
Rhododendron, Amerikaanse vogelkers. 
 
      

Graslanden en heiden 
 
Historische vegetatie-opnamen 
 
Door Stieperaere zijn er een zeventigtal vegetatieopnamen gemaakt (1964-1972) op open plekken, in 
wegbermen en in de onmiddellijke omgeving van het Bosgebied Brugge-Zuid bijvoorbeeld in het Rode 
dopheireservaat. Ruim de helft van deze opnamen zijn soortenarm, met minder dan 10 plantensoorten 
(kruiden en mossen). Het betreft hier bijna zonder enige uitzondering plantengemeenschappen die tot de 
klasse der droge heiden behoren (Calluno-Ulicetea). Struikhei scoort bijna steeds een hoge bedekking (50- 
80%). Pijpenstrootje en bramen zijn frequent aanwezig maar hun bedekking bedraagt zelden meer dan 1-
2%. De moslaag, die in meer of mindere mate goed ontwikkeld is, bestaat voornamelijk uit Heide-
Klauwtjesmos, Gaffeltandmos, Bronsmos en Gedrongen kantmos.  
Een ander deel van de opnamen is soortenrijker en vertoont een grote affiniteit met de klasse der heischrale 
graslanden (Nardetea). In tegenstelling tot de vorige groep betreft het hier laagblijvende vegetaties van 
grasachtigen, zoals Tandjesgras, Pilzegge, Borstelgras in combinatie met kleinbloemige kruiden, waaronder 
Liggend walstro en Stijve ogentroost. Struikhei of Rode dophei komen wel voor maar zijn zelden dominant. 
Deze vegetaties komen voor op betrekkelijk zure en voedselarme gronden. Ze geven daar plaatsen aan 
waar enige verrijking door dieren of via het grondwater plaatsvindt. Vaak betreft het dus enigszins gestoorde 
plekken in het heidelandschap, zoals randen van paden. In Nederland en Vlaanderen zijn de 
plantengemeenschappen van deze klasse bedreigd. In het landschap nemen ze nog slechts een marginale 
plaats in. Voor een aanzienlijk aantal kenmerkende soorten is dit eveneens het geval: Heidekartelblad, 
Liggende vleugeltjesbloem, Hondsviooltje. In het bosgebied zijn deze soorten in de periode 2005-2006 niet 
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meer aangetroffen. Ten behoeve van de vegetatiekartering zijn de door ericoide struiken gedomineerde 
vegetaties in 2 groepen ondergebracht al naargelang de vochtigheidsgraad van de bodem nl. 

- Droge heide met struikhei en of rode dophei  
- Natte heide met gewone dophei 

Verder onderscheid was binnen het kader van dit onderzoek niet relevant. De meeste situaties behoren tot 
de groep van de droge heiden (kaart 2-11). 
 

Heide 
 
- De Heide in Beisbroek 
In 1973 vernielde een zware storm een perceel Douglassparren, op de plaats waar nu het heideveld 
gelegen is (perceel 4q, 2 ha). In 1974-75 werd het perceel herbebost met zomereik en berk en een strook 
Corsicaanse den. Het jaar daarop was een aanmerkelijke hoeveelheid jonge kiemplantjes van Rode dophei 
en Struikhei aanwezig. Een bodemonderzoek in het voorjaar 1977 wees op het sterk zure karakter (pH 4) en 
een zeer laag nutriëntengehalte (fosfor, kalium, magnesium calcium). In de loop van 1977 werd de jonge 
bebossing met eik en berk grotendeels ongedaan gemaakt om de ontwikkeling als heideveld mogelijk te 
maken. 
In de aanvangsjaren werd de opslag van bramen, wilgenroosje, Pijpenstrootje en biezen gemaaid. Ook een 
stuk resterend douglasbos werd aanvullend gerooid met de bedoeling de heide te laten uitbreiden. In 1978-
79 werd een ‘vennetje uitgegraven’ als nieuw biotoop in dit gebied.  
In 1982 had overstap plaats naar begrazing, met gebruik van Kempische heideschapen en (vrij kortstondig) 
een geit. Het terrein bood medio de jaren ‘80 zeer rijkelijk bloeiende heidezones met daarnaast plekken 
waar struisgras, pijpenstrootje of zelfs duinriet de bovenhand hadden en waar struikhei of rode dopheide 
geen voet aan grond kregen. Mettertijd zette de vergrassing zich steeds verder door. Noch stootbegrazing 
noch geringe jaarrond begrazing bleken in staat de heide te bevoordelen tegenover de oprukkende 
vergrassing. Daarenboven werd de struikhei zwaar aangetast door het heidehaantje.  
In 1995 werd de begrazing gestaakt en werden bij wijze van proef enkele zwaar vergraste stroken 
machinaal geplagd. Deze ingreep bleek zeer succesvol. Daarom werd in de daaropvolgende jaren (1999-
2005) het hele terrein stapsgewijze geplagd. Een resterende, in1974-75 herbeboste strook werd daarbij 
tevens geveld om het perceel in zijn geheel geschikt te maken voor heideontwikkeling. De zone waar 
duinriet overheerste werd extra diep geplagd (tot circa 20 cm). Als resultaat van dit plag- en afgraafwerk 
raakte het terrein globaal zeer goed bedekt met de beoogde vegetatie. Ook de plaatsen waar zich voorheen 
geen heide gevestigd had, werden volop gekoloniseerd. Na deze herstelingrepen dringt zich een regulier 
instandhoudingsbeheer op. Zo zijn over het volledige terrein al enkele keren bramen en de schaars 
opschietende berken en dennen verwijderd geworden. In 2007 werd de afrastering vernieuwd om opnieuw 
een (jaarrond) begrazing met schapen te kunnen instellen. Problemen met honden die de schapen 
aanvielen en doodden vormen momenteel een hinderpaal om die begrazing verder te zetten. 
 

 
 

Foto 6. Heideveldje in Beisbroek (bestand 4q). Op de voorgrond is de begroeiing met dwergstruiken van 
Struikhei en in mindere mate Rode dophei zichtbaar. Op de achtergrond een groepje ruwe berken die de 
natuurlijke successie naar (eiken-) berkenbos illustreert. Verder op de achtergrond een bestand Douglasspar. 
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- Beisbroek: heide in ontwikkeling  
Ten westen van het supra beschreven heideveldje is in 2004 gestart met het afgraven van de bouwvoor van 
een voormalige akker met de bedoeling een gunstig uitgangsmilieu te creëren voor de ontwikkeling van 
droge heide begroeiingen (bestand 4j). Tijdens een eerste floristisch georiënteerde verkenningsronde zijn 
ondermeer Veelbloemige veldbies, Pilzegge en Liggend hertshooi genoteerd. Medio 2007 zijn enkele 
kiemplanten van ericoide dwergstruiken aangetroffen.  
In het aangrenzende in 1991 met zomereik beboste bestand 4l, voorheen een grove dennenbestand, waren 
tot voor een paar jaar een tiental pollen struikhei aanwezig. Een bosbeheer dat gericht is op het creëren van 
enkele open plekken kan hier wellicht voor een herstel van de heidebegroeiing zorgen (vanuit de 
bodemzaadvoorraad). 
 
- Heide Chartreuzinnenbos 
Het heideperceel  (bestand 1f) is ontstaan in 2003, na eindkap van een jonge aanplant van Douglas onder 
een ijle bovenlaag van Grove den (° 1946). Na de eindkap werden strooisel en ruwe humus verwijderd en 
werd ook de humushoudende bovenlaag ondiep afgeschraapt. In het noordoostelijk deel werd een diepere 
depressie gegraven tot in het minerale zand. Sindsdien kon de vegetatie er zich spontaan ontwikkelen. 
In 2006 werden vooral vertegenwoordigers van het verbond van droge heide (Calluno-Genistion) 
aangetroffen: Rode dophei, Struikhei, Pijpenstrootje, Trekrus naast enkele Nardo-Galion elementen: 
Tandjesgras en Pilzegge. In de vochtige depressie werden hoofdzakelijk Pitrus, Knolrus en Greppelrus 
gevonden. Daarnaast valt een toename in bedekking van Struikhei en Rode dophei te noteren. Twee 
soorten die kiemen uit de zaden die uit de omliggende hogere delen inspoelen. 
 
- Heide Tillegembos 
Het verwijderen van struikgewas en het lokaal afplaggen heeft in het Tillegembos, begin de jaren 1990  
bijgedragen tot het herstel van droge heidebegroeiingen (bestand 1u). Een recurrent heidebeheer dringt zich 
actueel evenwel op. In 2005 blijkt afhankelijk van de plaats Struikhei, Pijpenstrootje, Adelaarsvaren of Brem 
te domineren. Hier en daar rukken ook bramen op. In de aangrenzende bosranden groeien enkele 
zoomsoorten: Fraai hertshooi, Schermhavikskruid en Valse salie. 
 
- Heideveld Aandekooi 
Het heideperceel is recent ontstaan na het kappen van berkenbos (bestand 42u ). Na de kap is het perceel 
geplagd en ontwikkelde er zich zowel droge heide (Calluno-Genistion)  als fragmenten van het Dophei-
verbond (Ericion tetralicis). Op de hoger gelegen gronden vestigden zich ondermeer Struikhei, Pilzegge, 
Veelbloemige veldbies, Pijpenstrootje en juveniele berk. Op vochtiger plaatsen wisten zich ondermeer 
Dophei, Dubbelloof en Tormentil te vestigen. De heide wordt overwegend begrensd door berkenbos. In het 
zuiden is echter nog een klein Gagelstruweeltje aanwezig. In de waterhoudende depressies en grachten 
groeien Snavelzegge, Duizendknoopfonteinkruid en veenmossen. Vanuit biologisch oogpunt is het één van 
de beste heideperceeltjes binnen het bosgebied Brugge-Zuid. De soortenrijkdom is hier te danken aan de 
vochtigheidsgradiënt die hier over korte afstand aanwezig is gaande van open water over kletsnatte bodems 
tot droge ruggen. Het verdient absolute aanbeveling in de toekomst de oppervlakte heide in deze omgeving 
te laten toenemen met het oog op het verder herstel en opbouw van een stevige populatie van 
kenmerkende soorten. 
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Graslanden 
 
Graslanden nemen binnen de verschillende bosplaatsen nog een behoorlijke oppervlakte in. Verschillende 
graslanden zijn nog verpacht of worden nog slechts geringe tijd op een natuurgerichte wijze beheerd. 
Vandaar dat de meeste begroeiingen nog verwant zijn aan vegetaties van (matig) bemeste graslanden. 
Door de soortenarmoede moeten ze meestal als rompgemeenschap beschouwd worden van Kamgrasland 
(Cynosurion) of Struisgrasland (Plantagini-Festucion). In enkele percelen zijn tussen 2004 en 2006 
verschillende vegetatieopnamen gemaakt. Enkele gevallen worden hierna kort besproken. Binnen de 
onderzochte graslanden kan onder invloed van vocht- en voedingstoestand van de bodem onderscheid 
gemaakt worden in volgende voor de vegetatiekartering relevante groepen (kaart 2-11):  

- Droog grasland met gewoon struisgras (Struisgraslanden),  
- Mesofiel soortenrijk grasland (op de grens van droog-nat)  
- Vochtig venig grasland 
- Voedselrijk, soortenarm grasland 
- Pionierbegroeiing van droge zandgrond 

 
 
- Gazon Beisbroekkasteel  
Dit grasland (bestand 2m) verkeert volgens de graslandtypologie (Zwaenepoel, 2000) in een fase 3 (gras-
kruiden-mix). De soortenrijkdom is weliswaar vrij hoog, maar sterke betreding alsook schaduwwerking 
geven een hoge bedekking van Straatgras. Overigens zijn heel wat soorten van bloemrijk grasland (fase 4) 
aanwezig. Naast Gewoon struisgras groeien hier ook Klein bronkruid, Tijmereprijs, Gewone veldbies en 
Pinksterbloem. Dit grasland werd tijdens de kartering nog tot de categorie voedselrijk soortenarm grasland 
gerekend, het mag duidelijk zijn dat er al enige affiniteit is met zowel mesofiel soortenrijk grasland als met 
goed ontwikkeld struisgrasland. 
 
- Weide met poel (Beisbroek) 
Het betreffende grasland, (bestand 2o), wordt door grassen gedomineerd, Gestreepte witbol, Gewoon 
struisgras Ruw beemdgras en Engels raaigras. Er is veel schaduwwerking van de aangrenzende 
bospercelen. Op de oevers van de in de zuidwestelijke punt aanwezige veedrinkput domineert lokaal 
Moerasstruisgras. Hier en daar groeit er Pinksterbloem. Mannagras en Kruipende boterbloem domineren de 
laagst gelegen delen. Dit grasland werd tijdens de kartering nog tot de categorie voedselrijk soortenarm 
grasland gerekend. 
 
- Weiden Chartreuzinnenbos + boomgaardweide Beisbroek 
De onderzochte graslanden in natuurgebruik zijn over het algemeen nog vrij soortenarm (Chartreuzinnenbos 
bestanden 2b, 2c, 2d en 2e en Beisbroek 1k). Ze moeten voorlopig nog gerekend worden tot de groep van 
de voedselrijke, vochtige graslanden met als belangrijkste soorten Gestreepte witbol, Gewone 
Paardenbloem, Gewone kropaar, Ruw beemdgras, Italiaans en Engels raaigras. Kruipende boterbloem, 
Witte klaver en Akkerdistel. Deze graslanden zijn tijdens de vegetatiekartering tot de categorie voedselrijk 
soortenarm grasland gerekend, 
 
- Parkweide Tudor + grasland Zeeweg 
Circa 2/3 van de oppervlakte van het grasland langs de Zeeweg (bestand 4e) wordt ingenomen door een 
nog relatief banale begroeiing van Gestreepte witbol. Anderzijds zijn er ook reeds plekken met Gewoon 
struisgras als dominant, en daar komen ook nog Eekhoorngras, Schapenzuring, Akkerspurrie, Greppelrus, 
Jacobskruiskruid, Gewoon biggenkruid en Gewone veldbies voor. Onder het verschralend maaibeheer zijn 
ondertussen vlekken met vegetaties van het verbond Thero-Airion  (associatie Ornithopodo-
Corynephoretum) ontstaan. Dit gedeelte van het grasland vertoont het karakteristieke uiterlijk van een 
schraal grasland op zandbodem. Hierin groeien ondermeer Vogelpootje, Klein tasjeskruid, Zandblauwtje, 
Mannetjesereprijs, Schapenzuring en Kleine klaver.  
Het bestand 4f maakt deel uit van het kasteelpark. Er zijn verschillende solitaire bomen in aanwezig 
waaronder een oude Winterlinde. De graslanden zijn nog in landbouwgebruik. Gestreepte witbol is de 
dominante grassoort. Het perceel moet trouwens op basis van de soortensamenstelling gerekend worden 
tot de groep van de voedselrijke, vochtige graslanden met verder als soorten ook nog Gewone 
paardenbloem, Ruw beemdgras, Engels raaigras, Kruipende boterbloem en Witte klaver. De indicatieve 
soorten voor schrale bodems staan alleen onder de prikkeldraad: Gewoon reukgras, Gewone veldbies, 
Gewoon struisgras en Duizendblad. Dit grasland werd tijdens de kartering nog tot de categorie voedselrijk 
soortenarm grasland gerekend, nochtans is er zeker in de randen al veel affiniteit met goed ontwikkeld 
struisgrasland. 
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Foto 7. Beisbroek boomgaard in het voorjaar 2006 (bestand k1). Uitbundige bloei van Paardenbloem, typisch aspect 
voor het overigens eerder soortenarme, vochtig voedselrijke grasland. Pas in 2005 is hier overgegaan naar een 
beheergebruik (maaien met nabegrazing) met nulbemesting. De boomgaard zelf is samengesteld uit oude 
hoogstammige fruitboomrassen. Op de achtergrond beukendreef B2 en beukenbestand 3a. 
 
- Gazons domein Tillegem 
Alle gazons  (bestanden 1x, 6y, 6x, 10x,) in het provinciaal domein staan sinds een drietal jaren onder een 
extensiever beheerregime: de centrale delen worden nog frequent gemaaid maar de randzones worden 
eerder als hooiland beheerd. Dit beheer resulteerde al in de ontwikkeling van vegetaties die een zekere 
affiniteit vertonen met Struisgrasland (Plantagini-Festucion). Opnamen 33, 38, 39 geven hiervan een 
voorbeeld. Gewoon struisgras, Reukgras en Rood Zwenkgras zijn de dominante soorten. Vleksgewijs 
groeien hier en daar Duizendblad, Sint-janskruid, Gewoon biggenkruid en Gewone veldbies. Opmerkelijk 
was ook de vondst van Hazenzegge. In de meest schrale situaties (1x) zijn vaak ook terrestrische 
korstmossen aanwezig van de Cladonia groep. 
Een bijzonder graslandje is het bestand 21x, dat ontstaan is op een voormalige akker. De aanwezigheid van 
ondermeer Brem, Gewone veldbies, Vogelpootje, Gewoon struisgras, Sint-Janskruid, Schapenzuring, 
Gewoon biggenkruid en Jacobskruiskruid wijzen op potenties richting Struisgrasland en Thero-Airion. De 
oevers van de erin aanwezige poel wordt begroeid door een eerder vochtminnende begroeiing waarin 
ondermeer Melkeppe, Echte koekoeksbloem en Zomprus aanwezig zijn. Verschillende van deze soorten 
wisten zich te vestigen vanuit zaad dat werd ingebracht vanuit naburige populaties of met maaisel van 
vochtige weilanden. 
Deze graslanden of belangrijke delen ervan werden omwille van het overwegend struisgraslandaspect tot 
deze categorie gerekend tijdens de kartering. 
 
- Weilanden Tillegem 
Verschillende soortengroepen komen uit de inventarisatie en opnamen naar voor. De grootste groep bestaat 
uit algemene soorten van matig voedselrijke, vochtige graslanden: Gestreepte witbol, Ruw beemdgras, 
Gewone paardenbloem, Kruipende boterbloem en Witte klaver die in alle onderzochte graslanden in meer of 
mindere mate aanwezig zijn (bestanden 19x, 29y, 23x, 35x, 31y). Een tweede groep bestaat uit tredplanten: 
Grote weegbree, Straatgras en Engels raaigras. Deze graslanden zijn als voedselrijke, soortenarme 
graslanden gekarteerd. 
De interessantere soorten uit de groep matig voedselrijke, vochtige graslanden zijn echter Pinksterbloem, 
Lidrus, Kale jonker, Biezenknoppen en  Moerasrolklaver. Echte koekoeksbloem en Veldrus wijzen op een 
lichte affiniteit met Dotterbloemgrasland (Calthion palustris). Deze soorten werden alleen aangetroffen in de 
natte weilanden ten oosten van het kasteel Tillegem (29 x en 29 y). Deze weilanden zijn als vochtig venig 
grasland gekarteerd. 
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Dreven en paden 
 
Enkel in de lichtrijke dreven is de kruidlaag goed ontwikkeld. De begroeiingen hebben dan een 
struisgrasland-, een heide of heischraal grasland karakter. Helaas zijn mooi ontwikkelde situaties zeer 
zeldzaam geworden (bv. nog enigszins aanwezig in B4, kaart 2-10 en bijlage 5d-vegetatietabel dreven). 
Relictsoorten zoals Struikhei, Rode dophei, Pijpenstrootje zijn hier en daar nog aan te treffen (o.a. in B4, B2, 
Tillegem 3A en 6). Dergelijke relicten kunnen nog gerekend worden tot het verbond van droge heide 
(Calluno-Genistion). In verschillende dreven vertoont de begroeiing een lichtjes ruig karakter door de 
aanwezigheid van zoomsoorten zoals bv. Echte guldenroede, Schermhavikskruid, Fraai hertshooi 
(Beisbroek, B2, B1b; Chartreuzinnenbos B9 en B11, Tillegem nr 6, (bijlage 5d)). Deze begroeiing vertoont 
verwantschap aan het Verbond van Gladde witbol en Havikskruiden (Melampyrion pratensis). 
Eerder uitzonderlijk is er een struik- of hakhoutlaag met o.a. Tamme kastanje, Gewone esdoorn, Hazelaar, 
Brem en Vuilboom aanwezig bv. Tillegem (nr 7 en 8,) en Beisbroek (B6, B9 kaart 2-10).  
Lichtrijke zomereiken- en of beukendreven zijn ook een geschikte groeiplaats voor myccorhiza vormende 
paddenstoelen o.a. verschillende vertegenwoordigers van de geslachten Russula, Melkzwam, Boleet, 
Amaniet, Vezelkop en Hanenkam (o.a. Tillegem nr 5 en 6). De bomen zelf in casu beuk biedt aan typische 
zwakteparasieten en houtrotters een geschikt medium (zie bijlage 5c).  
 
De begroeiing op droge, lichtrijke bospaden is zeer vergelijkbaar met de hierboven geschetste 
vegetatietypen. Op natte plaatsen komen echter andere en vaak soortenrijke vegetaties voor. De mooist 
ontwikkelde voorbeelden liggen in de bosplaats Nemery en vragen zondermeer om bescherming. Het gaat 
ondermeer om een heischrale begroeiing met Dophei, Tormentil, Zompzegge, Reukgras, Trekrus, Grote 
wederik en Veelbloemige veldbies. Elders vertonen natte paden een eerder banale begroeiing met 
Mannagras, Fioringras, Kruipende boterbloem en Waterpeper. 
 

 
 
Foto 8. Bosmieren bouwen hun nest meestal in de zon beschenen bosrand van naaldhoutbestanden. Plekjes kaal zand, 
heide en korte en wat langere vegetatie in de omgeving biedt hen verder een ideaal habitat. De huidige populaties 
bevinden zich allemaal in het zuidwesten van het bosgebied, in de buurt van de E40. 
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2.3.5.  Fauna 
 

2.3.5.1. Ongewervelden 
 
De ongewervelden bestaan uit een bijzonder ruime groep organismen. Een volledig overzicht bieden van 
deze nochtans functioneel belangrijke diergroep is onbegonnen werk. In bijlage 6d zijn de waarnemingen 
totnogtoe weergegeven. Deze waarnemingen weerspiegelen de landschappelijke opbouw. Onder de 
dagvlinders, vinden we minstens twee duidelijke ecologische groepen: enerzijds soorten van open terrein 
(graslanden) bv. Kleine vuurvlinder ( op Schapenzuring), Bruin en Oranje zandoogje; soorten van ruigten 
(met brandnetel) o.a. Gehakkelde aurelia, Dagpauwoog en Landkaartje. Bont zandoogje is van de 
waargenomen soorten de meest bos(-rand) gerelateerde soort. Typische heide- (aardbeivlinder, Groentje) of 
bossoorten (Ijsvogelvlinder, Eikenpage…) zijn (nog) niet waargenomen. 
Onder de kevers zijn de zandloopkevers typerend voor de zandige open terreinen (heideveldjes met plekken 
kaal zand). Vermeldenswaard is de waarneming van enkele houtkeversoorten o.a. Sinodendron cylindricum 
die plaatselijk in Beisbroek wordt gevonden in rottend beukenhout. Deze groep van kevers zou in de 
toekomst baat kunnen hebben van de keuze om de hoeveelheid zwaar dood hout in het bos te laten 
toenemen. 
De open plekken met heide, grasland en of ruigte zijn tevens het leefgebied van verschillende soorten 
sprinkhanen.  
Een bijzondere vermelding verdient de populatie (rode?) bosmieren die vooral in het zuidelijk deel van 
Beisbroek aanwezig is (foto 8). Getuige de verschillende vindplaatsen van de koepelvormige nesten (kaart 
2-14). Een relict populatie is tevens aanwezig in het zuiden van Tillegem ( 1 nest in 2005). 
 

2.3.5.2. Amfibieën en reptielen 
 
In het bosgebied Brugge-Zuid komen verschillende waterpartijen voor die een geschikte 
voortplantingsbiotoop voor amfibieën vormen. Beisbroek spant hierbij de kroon, met een zevental ‘poelen’. 
In 2005 kwamen in minstens vier ervan salamanders voor. De drie meest frequent waargenomen soorten 
zijn de Alpenwatersalamander, de Kleine watersalamander en de zeldzamere Vinpootsalamander (bijlage 
6c) . De zeldzame Kamsalamander (een Bijlage II en IV soort van de Europese-habitatrichtlijn), wordt 
jaarlijks aangetroffen in de poel van de hertenweide. De nieuw gegraven poel in het Chartreuzinnenbos zal 
waarschijnlijk ook geschikt zijn voor deze soort. Bruine kikker, groene kikker s.l. en Gewone pad zijn nog 
algemeen aanwezig. Vooral Gewone pad wordt jaarlijks vrij massaal aangetroffen in de vangemmers die 
geïnstalleerd worden tijdens de overzetacties (o.a. ter hoogte van Ons erf en bij het KdG, Kruis der 
Gefusilleerden) 
 
Om als voortplantingspoel voor amfibieën geschikt te zijn, moeten in de poelen een aantal zonbeschenen, 
ondiepe plekken aanwezig zijn, naast plekken met water en moerasplanten. Daarenboven zal de poel 
waterhoudend moeten zijn gedurende het voorjaar (maart-juni). In de omgeving van de poel komen bij 
voorkeur wat ruigte plekjes voor waarin de dieren eveneens schuilgelegenheid kunnen vinden. 
 
Onder de reptielen kunnen Hazelworm en Levendbarende hagedis verwacht worden. Van de Hazelworm 
zijn al lang geen waarnemingen meer gemeld. De Levendbarende hagedis komt met een relatief vitale 
populatie voor net ten zuiden van Beisbroek (Rode dophei reservaat). In Beisbroek dateert de laatste 
melding van 2000. In Tillegem is de soort aanwezig op het heideveldje in het westen van het gebied en nabij 
Aandenkooi. De soort zou ook al gemeld zijn door private boseigenaars. Beide soorten hebben baat bij 
open, zonnige plekken in het bos, zoom en mantelbegroeiing (schuilgelegenheid) en rommelhoekjes bv. 
stapels takken, omgevallen stammen enz.  
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2.3.5.3. Vogels 
 
In het Bosgebied Brugge-Zuid zijn vooral park- en bosvogels goed vertegenwoordigd. In Beisbroek, waar de 
meeste waarnemingen zijn gebeurd, gaat het ondermeer om Matkopmees, Zwartkop, Grasmus, Fitis, 
Houtduif, Grote en Kleine bonte specht, Boomkruiper, Tuinfluiter, Torenvalk, Ransuil. De laatste jaren doken 
hier zelfs Zwarte specht, Boomklever, Bosuil, Boomvalk, Houtsnip en Buizerd op (soortenlijst als bijlage 6a). 
De eerste drie vermelde soorten hebben baat bij de aanwezigheid van zware stammen dood hout waarin 
nestholten kunnen gehakt worden, of in geval van de Bosuil voldoende grote holten kunnen bewoond 
worden. De Buizerd is dan weer gebaat bij rustige plekjes waar het nest kan gebouwd worden. In de 
naaldhoutbestanden worden soms Goudhaantje (broedend?), Vuurgoudhaantje, Zwarte mees (Broedend?), 
Kuifmees en Kruisbek gesignaleerd. 
Verder komen in het bos een hele rits kleine en middelgrote zangvogels tot broeden (bijlage 6a). Soorten 
van de Roodborsttapuit-  en de Geelgorsgroep zijn in belangrijke mate als broedvogel verdwenen (†). Dit 
zijn respectievelijk broedvogels van structuurrijke heidevegetaties met struikjes, waaronder: Roodborsttapuit 
(†), Grasmus, Fitis, Kneu (†) en broedvogels van boomgroepen in open gebied, bosranden en open bos: 
Groene specht, Boompieper(†), Gekraagde roodstaart (†), Geelgors (†). Midden de jaren 1980 werd de 
Boompieper nog als broedvogel genoteerd te Tillegem. 
In het omliggende landbouwgebied worden sporadisch nog Patrijs, Graspieper, Kievit  en nog een enkele 
keer Veldleeuwerik opgemerkt. 
 
 

2.3.5.4. Zoogdieren 
 
Onder de roofdieren zijn er waarnemingen bekend van ondermeer Vos (goed vertegenwoordigd sinds de 
jaren 1990), Wezel (zeer schaars: 3 waarnemingen in Beisbroek), Hermelijn (1 waarneming). Van 
Bunzing zijn er geen waarnemingen. Vermoedelijk is wel de Steenmarter aanwezig. Het gebied zou in 
principe ook het habitat van de Boommarter kunnen zijn. Everzwijnen en edelherten bevolken sinds een 
paar jaar de bossen ten zuiden van de E40. Ze zijn er uitgezet respectievelijk ontsnapt. Everzwijnen zijn 
eind 2007 in het bosgebied gesignaleerd. Het zuidelijk van de E40 al aanwezige ree is in het bosgebied 
voorlopig nog niet waargenomen.  
 
De Brugse veldzone is op Vlaams niveau een belangrijk gebied voor vleermuizen. Het bosgebied en in het 
bijzonder Beisbroek, is een belangrijk leefgebied voor vleermuizen.  De ijskelder in het domein, die in 1978 
geschikt werd gemaakt als winterverblijfplaats voor vleermuizen, herbergt in de wintermaanden volgende 
soorten:  Baardvleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, Gewone grootoor en Rosse vleermuis. Het 
overwinterende aantal dieren bedraagt tussen 10 en 40 exemplaren. Daarmee is deze ijskelder één van de 
belangrijkste ijskelders voor vleermuizen. 
De Rosse vleermuis is ook vastgesteld in holle bomen en in de vleermuiskasten die in 1978 verspreid in 
Beisbroekbos opgehangen werden. Deze soort zal in de toekomst kunnen profiteren van het ouder wordend 
bomenbestand. Het zou tevens nuttig zijn om in naaldboombestanden vleermuiskasten voor deze soort op 
te hangen. In het dak van Beisbroekkasteel huist een kolonie dwergvleermuizen. Het bosgebied is tevens 
het jachtgebied van de Gewone en de Ruige dwergvleermuis, de Laatvlieger, de Rosse vleermuis, Gewone 
grootoorvleermuis (rode lijstsoort), Grijze grootoorvleermuis (slechts 1x), Watervleermuis, Baardvleermuis 
(rode lijstsoort), Franjestaart (bijlage 6b). Belangrijk om weten is de recente vaststelling dat een 30 tot 40 tal 
Water of Baardvleermuizen (Myotis soort) dagelijks doorheen de donkere tunnel onder de E40 migreren ter 
hoogte van het Lac naar Tillegem (Vanderheyden en Lambrechts, 2007). 
 
Twee andere, frequent waargenomen insecteneters, zijn de Egel en de Mol.  
 
Van de knaagdieren zijn Wild konijn en Rode eekhoorn de meest geziene soorten. Ook Bruine rat en Haas 
wordt regelmatig opgemerkt. Tijdens een JNM-zoogdierenkamp (1995, verslag F. Bonne) werden Bosmuis 
en Rosse woelmuis het vaakst gevangen. De Rosse woelmuis werd vooral in een met klimop begroeide 
bosrand zeer vaak aangetroffen. Bosmuis vooral in een struikrijke berm. Daarnaast ving men kleine 
aantallen bos- en dwergspitsmuis. Huisspitsmuis werd op zicht waargenomen. Uit braakballen kon tevens 
de aanwezigheid, in de omgeving, van Aardmuis, Ondergrondse woelmuis en Huismuis worden afgeleid. 
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2.4. Recreatieve en educatieve voorzieningen 
 
De openbare bosplaatsen zijn vrij toegankelijk op de aanwezige wegen. In het gebied gelden de 
gedragsregels en bepalingen zoals opgelegd door enerzijds het bosdecreet en anderzijds de reglementering 
voor het provinciaal domein Tillegem en de stedelijke domeinen Beisbroek, Tudor en Chartreuzinnenbos 
(zie bijlage 6). De private bosplaatsen zijn niet toegankelijk. 
 
Naast een uitgebreid padennetwerk zijn in de openbare bosplaatsen allerhande recreatieve voorzieningen 
aanwezig die hierna per deelgebied kort opgesomd worden. Een aantal van deze voorzieningen zijn tevens 
op kaarten 2-15a-c aangeduid. 
 

2.4.1. Inventaris van de recreatieve en educatieve voorzieningen 
 

Provinciaal domein Tillegem (kaart 2-15b) 
 

- 3 parkings, respectievelijk langs de Torhoutse Steenweg, de Witte Molenstraat en in de Kapel- en 
Domeindreef  
- 2 gebouwtjes met sanitaire voorzieningen  
- een landelijke herberg als cafetaria ingericht: " De Trutselaar" met beperkte binnencapaciteit, ruim 
terras en boltraag  
- schuilhuisjes, fit-o meter, rustbanken, picknicktafels  
- speeltuin  
- schutterslokaal (liggende en staande wip) 
- rosmolen nabij de cafetaria  
- 2 trekkershutten  
- fietsroute door het domein: 'Kastelenfietsroute' (47 km) en de routes die deel uitmaken van het 
fietsnetwerk ‘Brugse Ommeland’. Knooppunt 99 situeert zich nabij Aandenkooi.  
- volkstuintjes  
- Natuur - en milieueducatieve mogelijkheden  
- regelmatig begeleide themawandelingen  
- Brochures o.a. wandelgids 
- folder met informatie over geschiedenis, fauna en flora  

 
Het provinciaal domein Tillegem heeft ook cultuurhistorisch een en ander te bieden: een kasteel met een 
formele tuin en een neogotische domeinhoeve met een rosmolen  
 
 
 

Stedelijke domeinen Beisbroek, Tudor en Chartreuzinnenbos (kaart 2-15a) 
 
Beisbroek  
 

- In het centraal gelegen kasteel zijn het natuurcentrum en de volkssterrenwacht ondergebracht.  
- Cafetaria ’t Koetsenhuis  
- Picknickplaats naast hertenweide  
- Hoenderpark  
- Planetenpad  
- Ruiters- en ATF-pad  
- Hoogstamboomgaard met rustieke rassen 
- Gemarkeerd wandelpad (als onderdeel van lusparcours Beisbroek-Tudor-Chartreuzinnenbos) 
- Doortocht GR-route 
- Doortocht fietsnetwerk Brugse Ommeland, met knooppunt 71 op de grens van Beisbroek en Tudor  
- 3 parkings resp. langs de Doornstraat, de Diksmuidse Heirweg en nabij het kasteel Beisbroek 
- Natuur - en milieueducatieve mogelijkheden  
- Natuurcentrum met begeleide exploraties 
- Brochures 
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Tudor  
 

- 1 openbare parking: Zeeweg  
- 1 private parking ( klanten feestsalons Tudor)  
- Siertuin  
- Kruidentuin met bijenhal  
- Picknickplaats  
- Gemarkeerd wandelpad (als onderdeel van lusparcours Beisbroek-Tudor-Chartreuzinnenbos) 
- Ruiterpad  
- Startplaats ATF-route (parking Zeeweg)  
- Feestsalons Kasteel Tudor  
- Tea-room Mary-Tudor  

 
 
Chartreuzinnenbos  
 
Het Chartreuzinnenbos vormt sinds 2004 een interessante wandelverbinding tussen de domeinen Beisbroek 
en Tudor. De uitgestippelde wandelweg leidt langs de omwalde, middeleeuwse site van het verdwenen 
Kartuizerinnenklooster Sint-Anna-ter-Woestijne.  
De wandelweg loopt verder doorheen een opnieuw aangeplante hoogstamboomgaard van ruim 2 ha. Deze 
boomgaard bevat een collectie van 170 vruchtbomen, samengesteld met oude rassen. De boomgaard telt 
75 variëteiten aan appels en 32 perenrassen. 
De belangrijkste toegangen tot het Chartreuzinnenbos geven uit op de hoofddreef naar het kasteel 
Beisbroek en op de hoofddreef naar het kasteel Tudor. Bij het Chartreuzinnenbos zelf hoort geen parking.  
 
De vermelde wandelweg is ca. 5 km lang en loopt door de drie domeinen. De folder/wandelkaart 'Op stap in 
Beisbroek, Tudor en Chartreuzinnenbos' bevat naast een plannetje, uitgebreide informatie over 
geschiedenis, fauna en flora van deze domeinen.   
 
 

Smisjesbos (kaart 2-15b) 
 

Het bos is vrij toegankelijk op de onverharde boswegen. De wandelpaden en toegangen zijn aangeduid met 
de daartoe bestemde bordjes. De wandelmogelijkheden zijn echter ruimer dan het bos zelf ondermeer langs 
de dreef naar de hoeve ‘Groot Magdalenagoed’. Misschien is op langere termijn een veilige verbinding met 
Tillegem te realiseren (via Novotel-Eyck ter Schans)) 
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2.4.2. Visie op de recreatieve ontwikkelingen in relatie tot het Brugse 
Ommeland  
 
Algemeen: 
 
Volgens het strategisch beleidsplan toerisme en recreatie in het Brugse Ommeland (Westtoer, 2004) vormt 
het Bosgebied Brugge-Zuid een belangrijke schakel in de uitbouw van het recreatief netwerk in de vermelde 
regio.  
- De stijgende behoefte aan omgevingsrecreatie vanuit de stedelijke bevolking doet de noodzaak toenemen 
voor een betere bereikbaarheid van het gebied door de zachte recreant vanuit de Brugse binnenstad. Meer 
in het bijzonder wordt gestreefd naar de uitbouw van een veilige fietspadeninfrastructuur (passend binnen 
de strategische doelstelling 6: overbruggen van barrières),  
- Er is nood aan bijkomende kwaliteitsvolle verblijfsaccommodatie in de buurt van Brugge. De omgeving van 
het bosgebied heeft hierin een rol te vervullen (doelstelling 9: gedifferentieerd en kwalitatief aanbod van 
logies), 
- Er is nood aan een kwaliteitsvol onthaal (doelstelling 10). 
 
Bosgebied Brugge-Zuid: 
 

- Met betrekking tot het bosgebied zelf is er nood aan een kwaliteitsvolle interne ontsluiting. Deze 
kan gerealiseerd worden door het bosgebied integraal te benaderen. Dit betekent bijvoorbeeld 
dat dezelfde infoborden bij de verschillende grote toegangen tot het bosgebied komen. Op deze 
infoborden moet het voor de recreant meteen duidelijk zijn waar hij met zijn wensen en 
verzuchtingen terecht kan (waar kan gefietst worden?, met het paard gereden worden, waar zijn 
er nog parkings, waar zijn veilige verbindingsplaatsen tussen de deelgebieden…) 

- Het bosgebied heeft nood aan een veilige interne en externe ontsluiting. Op dit moment kan het 
gebied alleen vanuit het zuiden op een relatief veilige wijze met de fiets bereikt worden door 2 
tunnels onder de E40. Westtoer ijvert al geruime tijd voor veilige fietsverbindingen met de 
Brugse binnenstad. Met de geplande werken aan de Expresweg zal hieraan waarschijnlijk 
positief gevolg kunnen gegeven worden. Westtoer is tevens vragende partij om de verschillende 
bosplaatsen op een veilige manier met elkaar in verbinding te stellen ten behoeve van een 
comfortabel gebruik door de zachte recreatie. 

 
 
 
Toekomstige projecten in of nabij het Bosgebied (Westtoer): 
 

- Uitstippelen van een provinciale lusvormig wandeling (c. 10 km), die de domeinen Zevenkerke - 
Bethanië en het bosgebied met elkaar verbindt, hierbij gebruik makend van de tunnels onder de 
E40. 

- Provinciale wandeling die de domeinen Tillegem-Beisbroek, Tudor met elkaar verbindt. 
- Opmaak van een inventaris van de aanwezige recreatieve structuur in de Brugse rand en 

Bulskampveld en een kaart met de gewenste recreatieve infrastructuur. 
- Onderzoek naar de mogelijkheden om bijkomende of betere verblijfsaccommodatie te voorzien 

in het bosgebied o.a. het proberen valoriseren van het potentieel aan kastelen (gastenkamer, 
jeugdlogies, hotel…) 

- M.b.t. de kastelen en kasteelparken zal een provinciaal beleidskader worden uitgewerkt. Binnen 
dit beleidskader moeten de mogelijkheden voor toeristische functies vorm krijgen. 
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2.5. Opbrengsten en diensten 
 
In het bosgebied Brugge-Zuid werden de voorbije jaren regelmatig bomen gekapt. In de stedelijke domeinen 
en het Provinciedomein Tillegem, zijn het voorbije decennium regelmatig bomen verkocht. Een overzicht 
van de gekapte volumes en opbrengsten in Beisbroek, Tudor en Chartreuzinnenbos wordt in onderstaande 
tabel gegeven. 
In Tillegem werd tussen 2000 en 2007  elk jaar voor gemiddeld 3 à 4000 euro aan hout op stam verkocht. 
(i.e. tussen de 100-150 m ) Daarnaast werd onder het provincie personeel telkens voor 500 à 1000 euro 
brandhout verkocht (i.e. 25 à 50 m ). 

3

3

 
  Beisbroek Tudor Chartreuzinnenbos 

 
dienstjaar  loofh. naald. tot. prijs  loofh. naald. tot. prijs  loofh. naald. tot. prijs 

  m³ m³ m³ € m³ m³ m³ € m³ m³ m³ € 
2008 21 518 539 14500     52 124 176 6100 
2007 46 302 348 11665 214 417 631 20475     
2006 97 180 277 6100     11 544 555 11000 
2003 12 76 88 EG         
2000 100 120 220 ?         
1999  50 50 ?         
1998 31 226 257 1500         
1997 80 82 162 2000 66 31 97 1375     

Tabel 2-13. Opbrengsten en volumes van verkocht hout in de stedelijke domeinen Beisbroek, Tudor en 
Chartreuzinnenbos. (EG = voor eigen gebruik gekapt). 
 
 
In de openbare domeinen zijn er geen inkomsten vanwege uitgeoefende jacht.  
 
Voor de private domeinen is de totale omvang van de inkomsten niet bekend. De laatste twee decennia 
waren er amper dunningen omwille van de slechte houtmarkt voor kleine formaten naaldhout. In 2005 werd 
zo’n 2.000m³ naaldhout verkocht uit dunningen in de domeinen Chartreusinnengoed en Holmstuck. De 
verkoopprijs bedroeg 14 euro/m³. 
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3. Beheerdoelstellingen 
 

3.1. Inleiding 
 
Opmerking vooraf:  
De hierna vermelde doelstellingen zijn in eerste instantie bedoeld om bereikt te worden op gebiedsniveau. 
Waar relevant, zullen voorbeelden van bestanden of percelen aangeduid worden. Deze doelstellingen zijn 
bedoeld als algemene handleiding voor het bosbeheer in de komende 20 jaar in het Bosgebied Brugge-
Zuid. De concrete planning van de beheermaatregelen zal verder in dit beheerplan op bestandsniveau 
gedetailleerd worden. Een algemeen cartografisch overzicht wordt gegeven op kaart 3-1. 
 
Prioriteiten in beheerdoelstellingen 
In de bossen van de Stad Brugge (Beisbroek, Chartreuzinnenbos, Tudor, Coppietersbos, en het 
Galgenbosje) en de provincie (domein Tillegem) vormen de ecologische en de sociale functie (recreatief, 
educatief) de eerste beoordelingsnorm bij het bepalen van de beheersmaatregelen. De economische functie 
is daaraan ondergeschikt. Het beheer in het algemeen en de keuze van te kappen bomen in het bijzonder 
gebeurt dus in ondergeschikte instantie op basis van de economische gebruiks- en opbrengstwaarde van 
het hout. In het Smisjesbos (Vlaams gewest) zijn de ecologische, economische en recreatieve doelstellingen 
even belangrijk. 
 
In de privé-domeinen streven de eigenaars een rendabel beheer na waarbij de kosten en de opbrengsten 
van beheeringrepen elkaar in evenwicht houden. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met het 
verbeteren van de ecologische bosfunctie. In de private bossen zijn enkele bestanden aanwezig met 
bijzondere natuurwaarden bv. Berken-Elzenbos en nat beekbegeleidend bos (Eyck ter Schans, Nemery). In 
deze gevallen primeert de ecologische doelstelling. De private boseigenaars zullen er naar streven om zich 
voor het beheer van hun bos zoveel als mogelijk en relevant te inspireren op de Pro Silva principes. 
Niet te onderschatten is ook de cultuurhistorische, landschappelijke en milieubufferende (geluid, beeld) 
functie van een aantal privé-bossen omdat deze deel uitmaken van historische kasteeldomeinen en/of 
gelegen zijn nabij de woning van de beheerder 
In deze domeinen is de recreatieve functie weinig relevant aangezien deze in het algemeen afgesloten zijn 
voor het publiek en er ook weinig ambitie is om op dit vlak een andere aanpak te hanteren. 
 
Bij het beheer van de provinciale en stedelijke bosplaatsen wordt uitgegaan van volgende Pro Silva 
principes (VBV,2001): 

- Bomen moeten oud kunnen worden: dus langere bedrijfstijden of het niet toepassen van kap. Veel 
oude bomen moeten in ieder geval in het bos behouden worden; 

- De basis van het bosecosysteem wordt gevormd door inheemse boomsoorten;  
- Het bos wordt geleid naar een gevarieerde structuur: ongelijkvormigheid, ongelijkjarigheid, stams- of 

groepsgewijze menging, open plekken, zoom- en mantelvegetaties in de bosranden; 
- Zelfregulerende processen vormen de basis van deze bosbouw: natuurlijke verjonging, natuurlijke 

waterhuishouding; 
- Bij de houtwinning moet zo weinig mogelijk schade aangericht worden: aanduiden van 

ruimingswegen, beperkingen naar de aard van de machines, waar noodzakelijk gebruik maken van 
aangepaste technieken (paarden, lier,…) beperking van de lengte van de uit te slepen 
boomstammen, beste exploitatieperiode; 

- Kleine elementen met ecologisch belang zijn te vrijwaren en op passende wijze te beheren (poelen, 
open plekken, nestplaatsen van zeldzame diersoorten, standplaatsen van zeldzame planten); 

- Kaalslag wordt vermeden wegens grondige verstoring van het bosmicroklimaat; 
- Een natuurgetrouw beheerd bos bevat dood hout in alle dikteklassen; 
- Mechanische of biologische bestrijding van ongewenste vegetatie (Amerikaanse vogelkers, 

Amerikaanse eik, …) verdient de voorkeur boven chemische bestrijding. 
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3.2. Doelstellingen m.b.t. de economische functie van het bos 
 
Het bosgebied biedt goede potenties voor houtoogst. Algemeen kan gesteld worden dat het de bedoeling is 
om nu en in de toekomst deze potenties te benutten en te behouden voor de volgende generaties. 
In de grote meerderheid van de bestanden worden achtjaarlijkse dunningen voorzien. Bij deze dunningen 
wordt ervoor gezorgd dat de bomen met de beste houtkwaliteit voldoende licht krijgen om verder te groeien. 
Zo blijft de potentie om in de toekomst waardevol hout te oogsten bewaard. Hierbij is het de bedoeling om te 
streven naar kwaliteitshout. Dit betekent dat de bomen dik mogen en moeten worden (min. 150cm omtrek) 
en dat er bij de dunningen geselecteerd wordt op rechtheid en takvrijheid van de stammen. Dergelijke 
dunningen vinden plaats in 260ha bos zodat slechts in 22ha (18 bestanden) de economische functie volledig 
wegvalt. 
Het dunningshout wordt vermarkt zodat er de komende jaren een interessant aanbod is voor de lokale 
houtsector.  
Een aantal  bosverplegende maatregelen (geen gebruik van pesticiden, vaste uitrijpistes bij vellingen, 
stimuleren van een bodemverzorgende struiklaag,…) moeten ertoe bijdragen dat de groeikracht van de 
volwassen bomen ook in de toekomst behouden kan blijven.  
Bestanden die specifiek werden aangelegd voor houtproductie met snelgroeiende, uitheemse bomen (Am. 
eik, Douglas, Corsikaanse den, Lork) worden in de regel niet kaalgekapt maar verder uitgedund zodat de 
economische potenties van deze bestanden bewaard blijven voor de toekomst en de bomen een omtrek 
kunnen bereiken voor kwaliteitshout. 
Bij een bos in de verjongingsfase dient het gevoerde beheer er op gericht te zijn dat het bos voldoende 
potentie krijgt tot houtoogst op latere leeftijd. Dit betekent dat zowel soort, aantal en kwaliteit van de 
verjonging opgevolgd moet worden.  
Jaarlijks zal niet meer hout gekapt worden dan wat er in dezelfde periode is bijgegroeid zodat er geen 
roofbouw op het bosgebied gepleegd wordt. Globaal genomen wordt de gemiddelde jaarlijkse aanwas voor 
alle bossen in Vlaanderen geraamd op 5 m3 /ha/jaar ( Bemelmans, 1991 cit in An., 2004). De gemiddelde 
jaarlijkse aanwas in het bosgebied Brugge-Zuid kan over alle bestanden op 6-8 m3 /jaar worden geschat. 
Hiervoor werd rekening gehouden met een aanwas van gemiddeld 18 m3 /ha/jaar voor Douglasspar, 10 m3 
/ha/jaar voor Grove den, 15 m3 /ha/jaar voor Corsicaanse den, 10 m3 /ha/jaar voor Lork en 3-5 m3 /ha/jaar 
voor Beuk, 4-8 m3 /ha/jaar Amerikaanse eik, 2-3 m3 /ha/jaar Zomereik en 10-15 m3 /ha/jaar populier 
(aanwasgegevens naar Bemelmans, 1991 cit in An., 2004). Wanneer voor de gemiddelde jaarlijkse aanwas 
met een richtgetal van 7 m3 /jaar wordt gerekend, kan de totale jaarlijkse volume-aanwas in het bosgebied  
worden geschat op 2150 m3. Gedurende de planperiode wordt er naar gestreefd om bij de houtexploitatie de 
jaarlijkse aanwas te kappen. Voor het bosgebied Brugge-Zuid impliceert dit dat bij de reguliere kappingen 
een volume van ongeveer 2150 m3/jaar zal worden weggehaald. In gevallen van grondige omvorming van 
naaldhoutbestanden naar inheemse bestanden kan op bepaalde tijdstippen een iets hoger volume worden 
gekapt. Over de gehele planperiode wordt aldus voorzien in de kap van 34.795m3 hout. Rekening houdend 
met de verwachte aanwas, betekent dit dat op het einde van de planperiode nog bijna 92.000 m3 hout zal 
aanwezig zijn in de boomlaag (i.e. 313 m3 /ha bosbestand) of 9% meer dan het in 2006 aanwezig volume 
(circa 83.700 m3). De extra aanwas komt voort uit de jonge bestanden, afkomstig van bebossingsprojecten, 
die in de komende planperiode fors zullen doorgroeien (beboste akker- en weidegronden). 
 
Omdat de groeisnelheid van de naaldbomen groter is dan deze van loofbomen en omdat het de bedoeling is 
om het aandeel naaldhout geleidelijk te verminderen (zie ecologische functie) via sterke dunningen, zal in de 
komende planperiode (20 jaar) in het bosgebied een aanzienlijk volume naaldhout worden gekapt. Het 
betreft vooral Douglasspar, Lork, Grove den en Corsicaanse den. Voor de naaldbomen wordt gestreefd naar 
kwaliteitshout (omtrek: c.150 cm op borsthoogte).  
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3.3. Doelstellingen i.v.m. de ecologische functie van het bos en de open 
plekken 
 
Voor het bosgebied wordt geopteerd om de soortenrijkdom op een zo hoog mogelijk peil te houden of te 
brengen. Daartoe zijn een gepast natuurbeheer en bosbouwkundige maatregelen noodzakelijk (zie o.a. 
Vandekerkhove & Hermy, 2004).  
 
Een hoge soortenrijkdom, in relatie tot de heersende milieuomstandigheden, kan gerealiseerd worden 
wanneer: 

- de natuurlijke milieuomstandigheden maximaal tot uiting komen als geleidelijke overgangen 
(gradiënten) in bijvoorbeeld bodemvochtigheid (droog-nat), bodemtextuur (zand-leem-klei) en 
topografische ligging (plateau, helling, vallei). 

- menselijke ingrepen sturend werken in de natuurlijke successie in het bijzonder er toe leiden dat 
welbepaalde successiestadia naast elkaar kunnen blijven bestaan. Indien de mens niet ingrijpt, 
zullen graslanden en heiden geleidelijk gekoloniseerd worden door bomen en struiken en uiteindelijk 
bos worden. Hierdoor dreigen vooral lichtminnende plantensoorten en de hiermee verbonden 
diersoorten te verdwijnen. 

 
De volgende meer specifieke doelstellingen gelden met betrekking tot de volgende habitatten: 
 

3.3.1.  Bosbestanden 
 
Voor de bosbestanden wordt geopteerd voor een duurzame en gediversifieerde ontwikkeling door te streven 
naar: 
 

 Gestage toename van het aandeel inheemse loofboomsoorten ten nadele van naaldhout en exoten 
(Amerikaanse eik, Tamme kastanje, populier…). Op dit moment bedraagt de oppervlakte inheemse 
bestanden 119 ha (42% van de beboste opp.). Dit zijn bestanden met meer dan 90% (grondvlak) inheemse 
soorten. Op niveau van het bosgebied wordt gestreefd om binnen de planperiode tenminste 60% van de 
beboste oppervlakte te laten bestaan uit inheemse bosbestanden. Ook in de dan nog gemengde 
bestanden zal het aandeel inheems loofhout aanzienlijk groter zijn dan nu het geval is. Los van de 
bestandsindeling zal het bos dan wat betreft grondvlak uit meer dan 70% inheemse boomsoorten bestaan 
(nu 50%).  
De verjonging van inheemse loofboomsoorten die zich zal vestigen in de onderetage zal bestaan uit: 

- Op de drogere, hogergelegen gronden:  Ruwe berk, Zomereik, Gewone lijsterbes, Gewone esdoorn 
en Beuk. Te grote dominantie van esdoorn (> 70% van het stamtal of >50% van het grondvlak) zal 
vermeden worden door het selectief wegdunnen van de esdoorn en/of het aanplanten van de 
andere vermelde soorten. 

- Op de nattere gronden (bv. Kerkebeek) zal Gewone es een hoog aandeel innemen (50-60 % 
kroonbedekking). Zomereik en andere natuurlijke begeleiders (Gladde en Fladderiep, Zwarte els, 
Schietwilg) zorgen er voor extra variatie. Gewone esdoorn wordt hier slechts in uiterst geringe mate 
getolereerd ( max. 15-20% kroonbedekking) vanwege het dominante gedrag in dit milieu, waardoor 
de oorspronkelijk kenmerkende samenstelling van het beekbegeleidend bos geleidelijk zal 
verdwijnen.  

- Speciale aandacht wordt gevraagd voor het behoud en de uitbreiding van de zeldzame Fladderiep, 
die het zowel als boom- of als hakhoutsoort goed kan doen op de matig vochtige gronden (zie 
verder behoud genenbronnen en zeldzame soorten). 

 
Voor de naaldhoutbestanden zal de omvorming naar inheems, standplaatsgeschikt loofhout vooral 
gebeuren via sterke dunningen (bezaaiïngskap en/of lichtingskap), groepsgewijze kappen of zeer 
uitzonderlijk een eindkap.  
Waar Amerikaanse eik zich verjongt, wordt de soort fors weggedund. In het geval van de Tamme kastanje 
wordt het aandeel zeer beperkt gehouden (< 5% van het grondvlak). 
Populier zal worden gekapt op plaatsen die niet gevoelig zijn voor bodemschade. Op de natste of op minder 
toegankelijke plekken (bv. de natte percelen in de vallei van de Kerkebeek), zullen de populieren aanwezig 
blijven tot ze een natuurlijke dood sterven. Populier wordt niet meer heraangeplant in de openbare 
bosplaatsen.  
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Opmerking: 
Sommige boseigenaars (o.a. de provincie)  benadrukken dat bij de omvorming van naaldhoutbestanden voorkomen 
moet worden dat Amerikaanse vogelkers plots te sterk gaat uitbreiden, waardoor extra werklast dreigt te ontstaan om 
deze exoot te bestrijden. Daarom zal in die gevallen worden gestreefd naar een evenwichtige uitbating van het 
naaldhout waarbij enerzijds de productie van kwaliteitshout wordt gegarandeerd; anderzijds een begin kan worden 
gemaakt van de meer gewenste natuurlijke verjonging met loofbomen zonder dat Amerikaanse vogelkers een 
onbeheersbaar probleem wordt.  
 

 Behalve de boomlaag wordt ook gestreefd naar een goed ontwikkelde struiklaag met een natuurlijke 
samenstelling.  
Struiken of bomen die niet behoren tot het natuurlijke, standplaatsgeschikte gamma inheemse soorten 
worden uit het bos verwijderd. Daarom zullen in eerste instantie de zich vaak zeer sterk uitbreidende 
Amerikaanse vogelkers en de Pontische rododendron worden bestreden. Buiten de feitelijke bosbestanden 
kunnen rododendrons worden behouden wanneer zij specifiek onderdeel zijn van de (kasteel)parkaanleg. 
 

 Evenwichtige leeftijdsstructuur en bosverjonging met  inheemse boom en struiksoorten.  
Zowel op korte als lang termijn zal er gezorgd worden voor een goede verdeling van de leeftijdsklassen van 
de bomen. Momenteel zijn bestanden ouder dan 100 jaar ondervertegenwoordigd in de leeftijdscurve (<5% 
van bosareaal) en is er een zeer talrijk voorkomen van bestanden tussen 40 en 80 jaar oud. Om op lange 
termijn voldoende jonge bestanden te behouden zal zo’n 15% van het bosareaal verjongt worden binnen de 
termijn van het beheerplan (33 bestanden, 48ha). Dit betreffen voornamelijk bestanden uit de categorie 40-
80 jaar. Het aandeel bestanden ouder dan 100 jaar zal toenemen tot zo’n 15% van het bosareaal. In de 
oude bestanden mogen bomen hun natuurlijke leeftijd bereiken. Natuurlijke verjonging geniet de voorkeur, 
indien dit niet lukt of indien hier duidelijk geen potenties voor aanwezig zijn dan zal gebeuren met inheemse 
soorten, bij voorkeur met streekeigen materiaal (autochtone soorten). De natuurlijke verjonging wordt 
gekoppeld aan een doelgericht kapbeheer (groepsgewijze dunning/kap). Daarbij wordt in de omgeving van 
goede zaadbomen gezorgd voor goede verjongingsomstandigheden (eventueel verwijderen van te zuur 
strooisel en bramen). Gewone esdoorn wordt beschouwd als een kwaliteitsboom, die een behoorlijk doch 
nooit een overwegend aandeel in het bomenbestand van de toekomst mag hebben. Waar esdoorn dreigt te 
gaan domineren, wordt de soort ingeperkt door kap ten voordele van andere soorten (zie hoger vermelde 
doelstellingen). 
 

 Ontwikkeling van bosbestanden naar een natuurlijke ‘eindfase’. 
Dood hout in alle mogelijke maten en vormen is een essentiële component van het meer natuurlijke bos.  
Anno 2006 nam het volume dood hout in de bossen van Brugge-Zuid circa 1,14% van het totale houtvolume 
in (var 0-4%). Het aandeel dood hout, zowel liggend als staand, zal opgevoerd worden tot minimum 4% van 
het totale houtvolume zoals aangegeven in de beheervisie duurzaam bos (Pro Silva principes, VBV, 2001). 
Bovendien zal door een gericht beheer gezorgd worden voor een continu aanbod van dood hout van 
verschillende diktes en verschillende boomsoorten ten behoeve van specifieke fauna-elementen (nestholten 
voor zwarte specht, vleermuizen, boommarter…) en specifieke fungi (Walleyn, 2005). Deze optie geldt 
zowel voor bestanden met inheemse, streekeigen boomsoorten (eik en beuk, bv. bepaalde 
Beisbroekbestanden) en voor bepaalde, geselecteerde naaldhoutbestanden (voorbeeldbestanden van 
Douglas en Grove den in Beisbroek en Tudor). In het domein Tillegem kan een toename van het aandeel 
dood hout gerealiseerd worden in de bosjes langs de Kerkebeek (spontaan afstervende populieren) en 
bestanden onder niets doen beheer en enkele oudere bestanden. In dergelijke bestanden kunnen bomen 
(zeer) oud worden en uiteindelijk overgaan tot afsterf- en aftakelingsfase. In zo’n 22 ha bos worden geen 
dunningen meer voorzien en kan de natuur spontaan evolueren. 
 Velling wordt pas uitgevoerd wanneer de bomen een te hoog veiligheidsrisico vormen.  
 

 Het laten ontwikkelen van meer natuurlijke bos-open ruimte overgangen. 
In bestanden die grenzen aan open plekken in of aan de rand van het bos, zullen mantel- en zoom 
begroeiingen tot ontwikkeling kunnen komen, behalve in het geval dat deze randen deel uitmaken van de 
historische parkaanleg. In zulk geval worden de scherpe grenzen gerespecteerd.  In de andere gevallen 
zullen struikgewas, ruigtkruiden, heide- en graslandsoorten zich kunnen vestigen door het voeren van een 
aangepast beheer en zal de overgang tussen bos en omgeving geleidelijker verlopen d.w.z. min of meer 
getrapt en idealiter volgens een gradiënt van grasland-ruigte-struikgewas naar bomen en bos.  
 

 Het hakhout- en middelhoutbeheer heeft niet alleen een cultuurhistorische waarde maar draagt ook bij 
aan de structuurrijkdom van de bossen. Waar mogelijk wordt deze bedrijfsvorm dan ook in ere hersteld. 
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 Behoud en optimaliseren van de aanwezige (natuurlijke) milieuvariatie.  

Milieuvariatie is een essentiële voorwaarde voor een hoge mate van  biodiversiteit. Alle maatregelen die tot 
een nivellering van de milieuomstandigheden leiden, worden bij voorkeur achterwege gelaten. Daarom 
zullen in de toekomst de afwateringsgrachten nog alleen worden onderhouden waar ongewenste schade 
kan ontstaan bv. nabij woonwijken, veel gebruikte paden…. Het beheer is er op gericht om de waterretentie 
te verhogen en van nature natte terreingedeelten nat te houden.  

 
Foto 9. Nieuw gegraven poel in het Provincie domein Tillegem (bestand 21x-voormalige akker). Na de aanleg ervan 
hebben salamanders de poel snel gekoloniseerd. Op de achtergrond is een bremstruweel zichtbaar. 

WVI - 2008                                                  Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 63 
 



3.3.2. Open plekken 
 
Open plekken  en dreven bepalen mee het karakteristieke uitzicht van het bosgebied Brugge-Zuid. Ze zijn 
inherent aan de landschapsontwikkeling ervan. Onder de open plekken vallen de graslanden, die dikwijls 
nog als graasweide of gazon in gebruik zijn en de heideveldjes, die verwijzen naar het middeleeuwse 
landschap.  
De huidige heideveldjes zijn vaak opnieuw ontstaan na kaalkap van naaldhoutbestanden en worden 
sindsdien meestal in die toestand behouden: Beisbroek (bestand 4q), Chartreuzinnenbos (bestand 1f) en 
Tillegem (bestanden 42u, 1u en het noordwestelijk deel van 3a). Heide en heischraal grasland hebben een 
hoge natuurbehoudwaarde en zorgen voor een gevarieerd bosgebied. Om die redenen zullen verder 
inspanningen geleverd worden om de bestaande heiderelicten optimaal te beheren en waar mogelijk en 
wenselijk deze gemeenschappen tot ontwikkeling te brengen. De plekken waar dit kan gebeuren zijn bij 
voorkeur deze waar actueel nog relicten van aandachtsoorten aanwezig zijn of waar als gevolg van kapping 
een beloftevolle respons volgt.  
Graslanden vormen dikwijls een wezenlijk onderdeel van de historische parkaanleg (zichtassen, Engelse 
landschapsstijl…) en zorgen eveneens voor meer landschappelijke variatie en een hogere ecologische 
waarde. 
 

 Omwille van de ecologische, esthetische, cultuurhistorische en recreatieve functie worden open plekken 
zoveel als mogelijk behouden en wordt er ten behoeve van de natuurbehoudwaarde voorzien in een 
aangepast beheer. 
Open plekken kunnen naast een ecologische ook een belangrijke recreatieve (bv. als speelweide) en 
esthetische functie (bv. rond de kastelen) vervullen. Ze zorgen tevens voor variatie in het landschapsbeeld 
waardoor de aantrekkelijkheid ervan wordt verhoogd. In bepaalde gevallen kunnen ze nog bebost worden 
om het bosareaal te vergroten, zoals trouwens in een recent verleden al gebeurde in Beisbroek en Tillegem. 
In de toekomst is extra bebossing voorzien in het zuidelijk deel van Beisbroek ondermeer ter buffering van 
de milieu- en visuele hinder veroorzaakt door de E40. De realisatie hiervan gebeurt bij het einde van het 
huidige pachtcontract. 
Vanuit ecologisch standpunt is een verhouding van 30% open versus 70% bos een ideale situatie om tot 
een optimale biodiversiteitgraad te evolueren. De open plekken liggen bij voorkeur verspreid over het 
bosgebied en zijn onderling fysiek verbonden via lichtrijke interne en externe bosranden en lichtrijke dreven. 
De oppervlakte van deze open plekken varieert bij voorkeur tussen 0.5 en 5 ha. Met andere woorden hier en 
daar zullen bosbestanden na eindkap best open worden gehouden terwijl op andere plaatsen de open 
ruimte kan ontwikkelen tot bos (cfr Beisbroek).  
Het aandeel open plekken bedraagt nu ruim 20 % (c. 80 ha). Slechts zo’n 10% (40 ha) krijgt 
momenteel een natuurgericht beheer. Binnen de planperiode wordt dit percentage opgetrokken tot 
13% (50ha) indien verder geen landbouwgronden uit pacht komen of worden aangekocht. Hiervoor 
zijn geen ontbossingen nodig aangezien het gaat om percelen die nu reeds open zijn en vanaf ingang van 
het beheerplan een natuurgericht beheer zullen krijgen. Dit zal voornamelijk gebeuren in de bestanden te 
Beisbroek (2s, 2,13ha)), Eyck ter Schans (3a, 0.92ha), Messem (2d, 1,04ha)) en Tudor (4f, 4,38ha). 
Hiermee wordt de richtlijn van de Vlaamse overheid om 5 tot 15% open plekken in bos te voorzien goed 
gerealiseerd. Indien er bijkomende mogelijkheden op voormalige landbouwgronden zich aandienen dan kan 
het percentage open ruimte met natuurgericht beheer tot maximaal 30% opgetrokken worden (optimale 
biodiversiteitsgraad). 
 
Omdat de natuurwaarde van de open plekken dus nog aanzienlijk kan toenemen, zal in de komende 
planperiode veel aandacht besteed worden aan het over een grotere oppervlakte toepassen van 
natuurbeheer en het optimaliseren van het natuurbeheer op basis van een evaluatie van de beheer 
resultaten.  
 
De algemene beheerdoelstellingen zijn: 
- extensiveren van het graslandbeheer: klein aantal maaibeurten en of lage veebezetting, geen bemesting, 
geen herbicidengebruik (zie verder voor details) 
- solitaire bomen en bomengroepen, in een kasteelparkcontext, worden behouden en bij sterfte 
heraangeplant, ook als het hier om niet inheemse soorten gaat. 
 
Het beheer zal daarbij rekening houden met de hieronder opgesomde specifieke doelstellingen per 
habitattype 
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De voornaamste botanische doelstellingen m.b.t. heideterreintjes: 
 

- Het behoud of het laten ontwikkelen van  Struikhei en Rode dopheivegetaties (Verbond van 
Struikhei en Kruipbrem – Calluno-Genistion) op de droge, matig vochtige, zure en voedselarme 
zandbodems (o.a. podzolen) met kansen in Beisbroek  nl. delen van 1a, 4j, 4l, 4q, 4r; 
Chartreuzinnenbos: 1f en 1i; Tudor delen van 4j; Tillegem: 1u, noordwestelijk deel van 3a, 42u, + 
delen van 42a en 40a) en in de private bosplaats Nemery (5a en 4a); 
- Het behoud of het laten ontwikkelen van vlekken met  Bremstruwelen (o.a. kansen in Beisbroek  nl. 
delen van 1a, 1d, 4q; Tillegem: delen van 1u en 3a, 42u); 
- Het behoud of het laten ontwikkelen van Dopheivegetaties (Ericion tetralicis) op natte, venige 
bodems. De beste kansen liggen in Tillegem (42u, + delen van 42a en 40a) en in de Private bossen 
van Nemery (zuidelijk deel van 2a, 3a) en Deudon (5a). 

 

Foto 9. Struikhei , een vaak 
aspectbepalende soort van droge 
heidevegetaties. 

Gewone dophei, een zeer 
zeldzame verschijning in 
Brugge-Zuid is een 
kenmerkende soort voor natte 
dopheivegetaties. 

Gewone brem, is de 
sturctuurbepalende soort van 
bremstruwelen. Behoud en 
ontwikkeling van deze struwelen 
verdienen aandacht 

 
De voornaamste faunistische doelstellingen m.b.t. de heideterreintjes: 
 

-     Broedkansen bieden aan vogelsoorten van de Roodborsttapuit-  en de Geelgorsgroep. Dit zijn 
respectievelijk broedvogels van structuurrijke heidevegetaties met struikjes waaronder: 
Roodborsttapuit, Grasmus, Fitis, Kneu en broedvogels van boomgroepen in open gebied, 
bosranden en open bos: (nachtzwaluw), Groene specht, Boompieper, Gekraagde roodstaart, 
Geelgors. 
- Levenskansen bieden aan Hazelworm en Levendbarende hagedis: De hervestiging van 
Levendbarende hagedis in het bosgebied is waarschijnlijk een realistische doelstelling, voor 
Hazelworm is de situatie een stuk onzekerder wegens gebrek aan gekende bronpopulaties. 
- De heideterreintjes bieden tal van insectensoorten extra kansen o.a. dagvlinders: Hooibeestje 
(Buntgras en zwenkgrassen), Kleine vuurvlinder (Schapenzuring). De open plekken in het terrein 
zijn aantrekkelijk voor de Groene zandloopkever. 
 

Foto 10. Hazelworm Groene zandloopkever Kleine vuurvlinder 
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De voornaamste botanische doelstellingen m.b.t. de graslanden: 
 

-  Het behoud of het laten ontwikkelen van heischrale graslanden (Nardo-Galion saxatilis) op droge 
tot vochtige heischrale grond i.e. relatief zure-voedselarme grond (o.a. kansen in Beisbroek  nl. 
delen van 1a, 1g, 1h, 3k, 3m, 4j, 4l, 4m, 4q; Chartreuzinnenbos: eventueel delen van 1f en 1i; 
Tillegem: 1u, noordwestelijk deel van 3a, 42u, + delen van 42a en 40a) 
- Het behoud of het laten ontwikkelen van begroeiingen van het Dwerghaver-verbond (Thero-Airion) 
op de zure, droge en voedselarme zandgronden. Deze zullen vaak vleksgewijs voorkomen bv. op 
drogere,wat verstoorde plekjes (o.a. Beisbroek  mogelijk in delen van 1a, 1g, 1h, 4j;  Tudor; 4e en 
mogelijk op bepaalde plekjes in Tillegem: 1u, 1x, 6x, 7x, 9x, 21x) 
- Het behoud of het laten ontwikkelen van begroeiingen van het Verbond van Gewoon struisgras 
(Plantagini-Festucion) o.a. Beisbroek: in delen van 1a, 1d, 1h (huidig weidegedeelte), 1j, 4i;  Tudor: 
4e en 4f en in bepaalde delen van Tillegem: 1x, 6x, 7x, 9x, 19x, 21x, 35x); 
- Het behoud of het laten ontwikkelen van vochtige venige graslanden o.a. van het Verbond van 
Biezenknoppen en Pijpenstrootje (Junco-Molinion) op de vochtige-natte, zwak zure, voedselarme 
zand- en veenbodems. Potenties zijn vooral aanwezig in Tillegem (delen van 19x, 29x, 29y, 35x). 

 
 
De voornaamste faunistische doelstellingen m.b.t. de graslanden: 
 

- In combinatie met de heideterreintjes en het omgevende boslandschap kunnen de 
graslandpercelen een rol spelen voor broedvogels van de Geelgros- en de Roodborsttapuitgroep 
(zie hoger). Voorwaarde is dan wel dat de overgang naar bos breed en structuurrijk is. 
- Levenskansen bieden aan Hazelworm en Levendbarende hagedis: 
- De heideterreintjes bieden tal van insectensoorten extra kansen o.a. dagvlinders: Bij verschraling 
van de graslanden zullen eerst algemene dagvlinders verschijnen: Kleine vuurvlinder, Bruin 
zandoogje en Zwartsprietdikkopje. Later kunnen meer gevoelige soorten zich vestigen: Heivlinder 
en Bruin blauwtje (Bink,1992). De open plekken in het terrein zijn aantrekkelijk voor de Groene 
zandloopkever. 

 
 

Foto 11. Voorbeeld van een begroeiing van het 
Dwerghaver-verbond in het natuurreservaat 
Schobbejakshoogte (Brugge, Sint-Kruis) 

Struisgrasland gedomineerd door 
Gewoon struisgras. Hier en daar met 
bloei van Duizendblad (foto Y. Adams 
– INBO) 

Kamgrasland met bloeisaspect 
van Scherpe boterbloem (foto Y. 
Adams, - INBO) 

 

WVI - 2008                                                  Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid 66 
 



3.3.3. Waterpartijen 
 
Waterpartijen zijn eerder schaars in het gebied doch op meerdere plaatsen een wezenlijk onderdeel van de 
kasteelpark sites. Zowel om ecologische, cultuurhistorische als esthetische redenen is het behoud op lange 
termijn en het adequaat beheer ervan geboden.  
In het bosgebied is een waardevolle amfibieënpopulatie aanwezig, die in de toekomst alle 
overlevingskansen verdient. Vooral de aanwezigheid van Kamsalamander noopt tot aandacht (Eu-
habitatrichtlijnsoort). Het beheer van de poelen en waterpartijen zal er in het algemeen op gericht zijn om 
aan watergebonden diersoorten, waarbij ook libellen een opvallende plaats innemen, een excellent leef- 
en/of voortplantingsgebied te bieden en dit door te zorgen voor een goede waterkwaliteit en een gevarieerde 
waterplanten- en oeverbegroeiing.  
 

3.3.4. Dreven 
 
De hoofddoelstelling is het behoud en het actief onderhoud van de dreven op lange termijn en het 
vrijhouden van de oorspronkelijke zichtassen (kasteel Tillegem, Tudor, Beisbroek) 
 
Dreven zijn een zeer karakteristiek landschapselement die alleen al omwille van hun historische betekenis 
(de ontginningsgolf in het gebied) het behouden waard zijn. In een aantal gevallen hebben de dreven ook 
een belangrijke natuurbehoudwaarde omdat bijvoorbeeld relictbegroeiingen van heide of heischraal 
grasland aanwezig zijn. Oude dreefbomen zijn daarenboven belangrijk als nestbomen voor holenbroeders 
en vleermuizen en bieden leefkansen aan zeldzame zwammen. Het is daarom ook de bedoeling de dreven 
te behouden en actief te beheren . Dit betekent dan ook dat op een bepaald moment heraanplant zich zal 
opdringen. 
 

 Voor het behoud van het kenmerkende dreefaspect dringt zich op korte, of lange termijn, verjonging op 
door het gericht heraanplanten met de twee voornaamste boomsoorten nl. Zomereik en Beuk. Deze twee 
soorten werden bij de aanleg van de dreven zeer frequent toegepast. 
 

 De specifieke botanische doelstellingen m.b.t. het bermgedeelte van de dreven zijn gericht op: 
- Het behoud of het laten ontwikkelen van heischraal grasland (Nardo-Galion saxatilis) of 
Struisgrasland op droge tot vochtige heischrale grond i.e. relatief zure-voedselarme grond. 
- Het behoud of laten ontwikkelen van dreefvegetaties van het type Verbond van Gladde witbol en 
Havikskruiden (Melampyrion pratensis) op vrij voedselarme, kalkarme, matig vochtige tot droge 
gronden (pH 4 of lager). 
- Het behoud van relicten van droge heide (Calluno-Genistion)  

 
 Om deze doelstellingen te kunnen realiseren kan het in sommige gevallen noodzakelijk zijn om 

belendende bosstroken periodiek te kappen met het oog op het laten doordringen van voldoende licht. In 
andere gevallen is eerder een bufferbeheer wenselijk waarbij voorkomen moet worden dat meststoffen en 
pesticiden in de dreef terecht komen. Op langere termijn kan het beheer van aanpalende percelen 
afgestemd worden op het behoud en de uitbreiding van de vermelde doelvegetaties.  
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3.4. Doelstellingen i.v.m. de sociale en educatieve functie van het bos 
 
Door de ligging van het gebied, in de Brugse rand, en de aanwezige ruimtelijke structuur, heeft het gebied 
een belangrijke recreatieve en sociale functie te vervullen voor diverse gebruikers. Dit voltrekt zich op twee 
niveaus: 

- op het niveau van het globale bosgebied (inclusief eventueel de ruimere omgeving) en  
- op het niveau van de specifieke openbare domeinen. 

Op laatstgenoemd niveau is de sociaal-recreatieve functie uitgesproken gericht op de zachte, stille 
recreatievormen: wandelen, joggen, verpozing, natuurbeleving en –educatie. Fietsen, mountainbiken en 
ruiterij horen ook bij deze zachte vorm van recreatief gebruik, doch zijn te beperken tot specifieke paden die 
zoveel als mogelijk gescheiden zijn van het overig recreatief gebruik. Bij voorkeur maken de fiets en 
ruiterpaden deel uit van een grotere omloop, die ook buiten de beboste delen en het bosgebied loopt. 
Intensieve, luidruchtige of gemotoriseerde recreatie wordt binnen deze domeinen niet toegelaten. 
Voor de jeugd worden speelzones voorzien. 
 
De belangrijkste troeven voor de recreatieve invulling van het bosgebied situeren zich op het niveau van het 
bosmilieu op zich, de afwisseling tussen bos en open ruimten, de esthetische waarde (bv. de zichtassen), 
de ecologische en cultuurhistorische waarden, die elk op zich maximaal te vrijwaren en te ontwikkelen zijn. 
Het recreatief gebruik dient zich in te passen binnen deze waarden. 
 
Bijgevolg zal bij  de recreatieve inrichting van het gebied rekening worden gehouden met volgende 
aandachtspunten: 

 Een globale benadering, op het niveau van het bosgebied, en onderlinge afstemming van de recreatieve 
mogelijkheden in de verschillende bosplaatsen, 

 Een recreatieve inrichting van het gebied die de eigenheid van het bosgebied niet verstoort: 
- het aanbod aan recreatieve infrastructuur wordt beperkt gehouden d.w.z. bestaande, functionele 

infrastructuur wordt goed onderhouden en indien nodig vervangen of hersteld. Overbodige of 
storende infrastructuur wordt verwijderd; 

- De plaatsing van de recreatieve infrastructuur mag geen visuele hinder veroorzaken; 
- Er wordt gestreefd naar uniforme signalisatie en informatie en toegankelijkheidsborden in het 

volledige bosgebied; 
 Het Bosgebied heeft een rijke historische achtergrond die tot uiting komt in de aanwezigheid van 

bouwkundige elementen, archeologische sites en patronen, natuurwetenschappelijke waarden. Elk van 
deze aspecten kan worden benut voor educatieve activiteiten zonder negatieve effecten te veroorzaken voor 
deze waarden.  
 
De toegankelijkheid van de openbare domeinen blijkt momenteel goed geregeld. Het creëren van de nodige 
veilige en aangename recreatieve verbindingen tussen de domeinen lijkt echter moeilijk haalbaar op korte 
termijn en overstijgt de bevoegdheden en mogelijkheden van dit beheerplan. Bijgevolg werd besloten dat de 
verdere opmaak van een gedetailleerde studie van de toegankelijkheid en het afstemmen van de 
toegankelijkheid van de verschillende openbare bosplaatsen op elkaar zal gebeuren in samenwerking met 
Westtoer, de provinciale dienst voor recreatie en toerisme tijdens de looptijd van dit beheerplan. Binnen dit 
beheerplan wordt nu een oplijsting gemaakt van de huidige recreatieve mogelijkheden in de 
domeinen en van de potentiële verbindingsassen. Speelzones worden nu voorzien en ingesteld.  

3.5. Doelstellingen i.v.m. de milieubeschermende functie van het bos 
 
Aan bossen zijn inherent een aantal milieubeschermende functies verbonden. Specifiek voor dit bosgebied 
zal de infiltratie van neerslagwater in de bodem zo hoog mogelijk worden gehouden om de belasting van de 
waterlopen (Kerkebeek) te beperken en de grondwatertafel te voeden.  
 

3.6. Doelstellingen i.v.m. de wetenschappelijke functie van het bos 
 
Het bosgebied, en in het bijzonder de openbare domeinen, staan open voor wetenschappelijk onderzoek 
door instellingen of individuen.  Aan vragen in die zin zal in principe positief gevolg worden gegeven door de 
openbare besturen, tenzij het onderzoek conflicterend is met de andere doelstellingen van het gebied . 
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3.7. Doelstellingen i.v.m. de cultuurhistorische en archeologische 
functie van het bos 
 
Zoals reeds eerder vermeld heeft het bosgebied een rijke historische achtergrond die tot uiting komt in de 
aanwezigheid van een veelheid aan cultuurhistorisch en archeologisch erfgoed: kastelen met bijbehorend 
park, de dreven als uiting van de 19de eeuwse heideontginning en parkaanleg. Gedeeltelijk historisch 
(handels)wegenpatroon, restanten van omwalling (Leghuythoeve, Sint-Anna ter Woestijne…), … 
Om op een verantwoorde manier met deze waarden om te springen zal het noodzakelijk zijn dat het 
voorziene bos- en natuurbeheer en de recreatieve inrichting hiermee rekening houdt: 

- Graslanden en waterpartijen die horen bij de kasteelparkstijl worden alsdusdanig in hun 
oorspronkelijke vorm en functie behouden, 
- Tuinornamenten en niet inheemse soorten worden binnen de contouren van de kasteeltuin of park 
getolereerd en zonodig vervangen door dezelfde soort en ras, 
- Historische dreefpatronen worden behouden en waar verjonging noodzakelijk is, gebeurt dit met 
de historisch verantwoorde soorten (zie ook hoger), 
- Waar nodig zullen snoeiwerken uitgevoerd worden om zichtassen en gewenste boom- of 
struikvormen te behouden. 
- Bij het bos- en natuurbeheer wordt toegezien op het niet beschadigen van historische structuren 
d.w.z. dat wallen of steile taluds niet afgegraven noch stukgereden of betreden (bv. door vee) 
worden. 
- Binnen de recreatieve inrichting en ontsluiting van het gebied wordt eveneens rekening gehouden 
met de aanwezige waarden. Enerzijds zal de aandacht op deze objecten worden gevestigd 
anderzijds zal er voor gezorgd worden dat het historisch-archeologisch erfgoed niet aangetast wordt 
door onoordeelkundig aanleggen van recreatieve tracés of het overmatig betreden van de sites in 
kwestie. 
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4. Beheermaatregelen 
 

4.1. Beboste delen 
 

4.1.1. Bosomvorming  
 
Zoals gesteld in de doelstellingen zal het aandeel bestanden met meer dan 90% inheemse bomen 
toenemen van 40% (ca. 120ha) tot 60% (ca. 180ha) in de loop van het beheerplan. Om het bosklimaat te 
respecteren zal dit nergens via kaalkappen gebeuren. Drie manieren van omvorming komen wel voor. 
Enerzijds is er het bevoordelen van inheemse soorten t.o.v. uitheemse soorten in het hooghout bij 
dunningen in gemengde volwassen bestanden. Dit proces gaat zeer geleidelijk waarbij er zelfs geen gaten 
in het kronendak ontstaan. Uiteraard is er hierbij geen bosverjonging nodig. De twee overige manieren van 
omvorming gaan gepaard met bosverjonging. Deze zullen dan ook toegepast worden op de homogene 
naaldhoutbestanden van 40-80jaar oud waarvoor was aangetoond dat deze het meest in aanmerking 
kwamen om te verjongen aangezien deze oververtegenwoordigd waren in de leeftijdscurve van het 
bosgebied. Een eerste manier betreft het uitvoeren van groepenkappen waarbij elke groep een diameter 
van 30 tot 50m omvat. Deze groepenkap wordt toegepast op locaties waar de houtkwaliteit slecht is, waar 
dus onvoldoende tot geen toekomstbomen aanwezig zijn. Afhankelijk van de locatie kan gekozen worden 
voor natuurlijke verjonging of voor inplanten in de groepen. Anderzijds is er de methode van de schermslag 
waarbij er gedurende lange tijd sterke dunningen worden uitgevoerd om een nieuwe generatie te laten 
uitschieten (bezaaïngskap) of te laten opgroeien (belichtingskap). Bestanden waar verjongingskappen 
plaats vinden worden in de kaptabel aangeduid met het symbool “Xv”. 

4.1.1.1. Omvorming van homogene naaldhoutbestanden naar gemengd bos, loofbos of 
open plek met heide-elementen 
 
In het volledige bosgebied zal het aandeel naaldhout door kap (sterke dunning, groepsgewijze kap, of 
eindkap over het volledige bestand) geleidelijk verminderen. In navolging van deze ingrepen zal werk 
worden gemaakt van de natuurlijke of kunstmatige verjonging met standplaatsgeschikte, inheemse 
loofbomen  (Zomereik, Beuk) zonder dat Amerikaanse vogelkers hierbij een onbeheersbaar probleem wordt.  
De omvorming naar gemengde of loofhoutbestanden zal in eerste instantie gebeuren in de homogene 
naaldhoutbestanden waarbij twee verjongingswijzen voorzien worden, naargelang de voorkeur van de 
eigenaar in kwestie. Enerzijds wordt geopteerd voor groepsgewijze dunning waarbij over een minimale zone 
van zo’n 30 tot 50 m diameter de naaldbomen volledig weggekapt worden. De te kappen zones zijn deze 
waar de kwaliteit van de bomen het slechts is en in bestanden die weinig windvalgevoelig zijn (vb. Grove 
dennen). Daarnaast wordt een logische structuur gevolgd die rekening houdt met toekomstige kappingen en 
bereikbaarheid van de kapplaatsen vanaf de boswegen. 
Indien eigenaars wensen te kiezen voor kunstmatige verjonging van de gekapte zones, zal zo snel als 
mogelijk worden ingeplant in het hiervoor aangewezen seizoen. In de stedelijke en provinciale bosplaatsen 
wordt de voorkeur gegeven aan natuurlijke verjonging indien er voldoende aanwijzingen zijn dat deze 
verjongingswijze kans op slagen heeft. Indien dit niet het geval is bijvoorbeeld het aantal en of  de 
boomsoorten voldoen niet aan de verwachtingen, zal tot kunstmatige verjonging worden overgegaan.  In 
Beisbroek zullen de mogelijkheden hiervoor nagegaan worden in de bestanden  4f, 4k, 4n, 4o. In Beisbroek 
zal in een aantal gevallen de dunning van Douglas gebeuren in functie van het optimaal laten uitgroeien van  
geselecteerde toekomstbomen; optredende natuurlijke verjonging van zowel naald- of loofhout wordt zijn 
kans gelaten (in 3i, 4d, 4n en 4o). In het Chartreuzinnenbos wordt bestand 1h omgevormd naar een 
inheems loofbomenbestand. In Tillegem komen bestanden 5a, 14a, 9b, 25b, 30c hiervoor in aanmerking. In 
Tudor gebeurt de dunning van Douglas in de bestanden 1c,1e, 2b en 3e in functie van het verder optimaal 
laten uitgroeien van de geselecteerde toekomstbomen (voorbeeldbestanden van Douglas). Elders zijn dit 
ondermeer Eyck ter Schans 2a en Nemery 4a. In het Smisjesbos wordt Corsicaanse den groepsgewijze 
gekapt en nadien kunstmatig verjongd met zomereik. 
 
Naast de omvorming via groepenkappen, zal in de homogene naaldhoutbestanden het aandeel inheemse 
loofbomen kunnen toenemen via een soort plenterverjonging. Door herhaaldelijk uitdunnen zullen spontaan 
loofbomen opkomen in de bestanden. Goede exemplaren worden bij de volgende dunningen vrijgesteld 
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(bevoordeeld) t.o.v. het naaldhout. Op middellange termijn ontstaat zo een gemengd bos. Op lange termijn 
kan een eindkap van het naaldhout ev. met behoud van enkele overstaanders uitgevoerd worden. Indien de 
kwaliteit en het stamtal van de verjonging dan voldoende is, dan hoeven geen aanplantingen meer te 
gebeuren. Zo niet dan kunnen alleen de beste exemplaren in de verjonging bij de eindkap behouden blijven 
als overstaander en dient een nieuwe aanplant of natuurlijke verjonging op de kaalkap te gebeuren. Via dit 
plentersysteem gebeurt de omvorming zeer geleidelijk en kunnen de naaldbomen verder optimaal dik en 
oud worden. Zo ontstaat ook een structuurrijk en gevarieerd bos. Het enige nadeel is dat de houtkwaliteit 
van de nieuwe spontane generatie waarschijnlijk beperkt zal zijn door het lage stamtal en de beperkte 
hoeveelheid licht onder het scherm van hooghout. Zeer sterke dunningen kunnen hieraan een oplossing 
bieden. Wanneer we zulke zeer sterke dunningen voorzien noemen we dit schermslag of schermsgewijze 
verjonging om deze dunning van de traditionele dunning te kunnen onderscheiden. Indien we de schermslag 
uitvoeren om verjonging te initiëren spreken we van ‘bezaaiïngskap’. Wanneer er zich reeds een verjonging 
onder de overstaanders bevindt en er wordt gedund om deze voldoende licht te geven zodat deze zich 
verder goed kan ontwikkelen spreken we van een ‘belichtingskap. 
 

4.1.1.2. Omvorming van gemengde bestanden naar inheems loofbos 
 
In de gemengde bestanden wordt er naar gestreefd om het aandeel inheemse loofboomsoorten verder te 
laten toenemen door hetzij groepsgewijze kappingen hetzij een vorm van plenterkap waarbij verspreid door 
het bestand gezorgd wordt voor voldoende grote lichtrijke plekken (minstens 1x diameter van de 
boomhoogte).  
 
In Beisbroek gaat het ondermeer om de volgende bestanden: 2g, 2l, 2u, 3j, 3e en 4u. 
In de bosplaats Tudor wordt naaldhout verder weggedund uit de bestanden 2a, 3a, 3f, 4i. 
In het domein Tillegem wordt naaldhout verder weggedund in de bestanden 1a, 1b en 1c, 5a, 30c, 43a, 44a, 
 

4.1.1.3. Wijziging van de onderlinge  soortenverhoudingen in bestaande loofhoutbestanden 
 
De loofhoutbestanden worden alsdusdanig behouden maar de onderlinge verhoudingen tussen de soorten 
worden gewijzigd t.v.v. de inheemse soorten. Bij de dunningen wordt hun aandeel verhoogd door het 
selectief verwijderen van exoten (populier, Amerikaanse eik) of het terugdringen van de (dreigende) 
ongewenste dominante positie van sommige soorten in casu Gewone esdoorn. Het aandeel van esdoorn zal 
steeds onder de 70% van het stamtal en onder de 50% kroonbedekking worden gehouden. Dit zal gebeuren 
door selectieve kap van de esdoorns en of door het aanplanten van andere inheemse soorten (Zomereik en 
Beuk eventueel hier en daar wat haagbeuk en Winterlinde). 
 
In Beisbroek wordt Amerikaanse eik weggekapt in de bestanden 2u, 2n, 3e en 4u. In het Chartreuzinnenbos 
wordt Amerikaanse eik  in 2a gekapt ten voordele van Gewone esdoorn. 
Populier wordt er gekapt en niet vervangen in 2g. 
 
In Tudor wordt Tamme kastanje gekapt  in 1b t.v.v. Zomereik en Gewone esdoorn. In 3 g, 4 a en 4c worden 
Tamme kastanje en Amerikaanse eik gekapt t.v.v. Beuk en Zomereik. Beuk wordt gedund in bestand 3a met 
het oog op meer structuurvariatie. Zomereik wordt matig selectief gedund in 4g in functie van 
structuurvariatie en het laten overleven van een kleine populatie Rode dopheide. 
 
In Tillegem wordt Amerikaanse eik weggekapt ten voordele van Zomereik in de bestanden 10a, 10b, 12a, 
34a en 50a. In 23d, 46a, 46b, 47a en 48a wordt, waar mogelijk, populier gekapt en niet vervangen. De kap 
van populier op de vaak natte beekdalbodems zal enkel gebeuren indien bodemschade kan worden 
voorkomen. 
 
In de private bosplaatsen wordt hier en daar populier geveld t.v.v. van inheemse streekeigen soorten: 
Boomhut (5a). In het Chartreusinnengoed wordt verjonging van Tamme kastanje en Amerikaanse eik naar 
hakhout omgezet en beheerd o.a. in 3a. Hetzelfde zal gebeuren in Holmstuck (3). Amerikaanse eik wordt 
gekapt t.v.v. van inheemse soorten in de bosplaats Nemery (2a en 6a) en Bogaert (1e). 
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4.1.1.4. Herstel van het hakhout- of middelhoutbeer 
 
Zowel in de openbare als de private bosplaatsen wordt het hakhout- of middelhoutbeheer hersteld in 22ha 
(24 bestanden) bos. Vaak zijn in deze bestanden nog duidelijk de sporen van het vroegere gebruik 
zichtbaar, maar zijn de hakhoutstoven stilaan aan het verkommeren door gebrek aan beheer i.e. 
afstervende telgen, inscheuren, te sterk beschaduwd door overstaanders. Het beheer op korte termijn van 
deze bestanden, zal er dus in bestaan om overstaanders te dunnen en de telgen van de hakhoutstoven 
opnieuw af te zetten. In het hooghout worden schaduwsoorten als Beuk en Douglas zo veel mogelijk 
verwijderd. Hier en daar kan het aangewezen zijn om de hauwen tezelfdertijd te verzorgen: bramen te 
maaien, eventueel nieuw hakhout aan te planten of te vormen uit de aanwezige verjonging bv. van Gewone 
es, Zwarte els of tamme kastanje (kaart 4-1).  
 
In de openbare bosplaatsen komen de volgende bestanden in aanmerking voor een hervatting van deze 
beheervorm: Beisbroek: delen van 2h, 2n, en 3f. In functie van de instandhouding van de cultuurhistorisch 
waardevolle omwalling van de voormalige Leghuyt hoeve zal de desbetreffende randzone van volgende 
bestanden in hakhout worden omgezet: 4f, 4p, 4o, 4n, 4s en 3m. Tudor 2d en gedeeltelijk 2c (E40): 
hoofdzakelijk kastanjehakhout; Tillegem: delen van 16a (bestand met 3 hakhoutstoven van Fladderiep), 23d 
en 23c, 46a en 46b (Essen-Elzenbos en Iepen-Essenbos).  
 
In de private bossen gaat het ondermeer om Eyck ter Schans: delen van 1 (Essen-Elzenbos); Nemery: 
eventueel 3a en 7a (Elzen-Berkenbroek en Essen-Elzenbos beide beperkt toegankelijk); Peereboom 2c 
(kastanje); Bogaert 2a (kastanje); Chartreusinnengoed 2a+2b (kastanje & Amerikaanse eik). 

4.1.1.5. Open plekken in loofhoutbestanden ten voordele van heide 
 
In het domein Tillegem zullen extra kappingen worden uitgevoerd met het oog op het vergroten van de 
oppervlakte heide in het berkenbestand 42 a, en in delen van 40a. 
 

4.1.2. Bosverjonging 
 
Onder bosverjonging wordt verstaan de herbezetting, door menselijke ingreep (= kunstmatige verjonging) of 
spontaan (= natuurlijke verjonging) met een bosvegetatie van een perceel dat de jongste 50 jaar met bos 
was bezet. Dit in tegenstelling tot de bebossing (zie hierna) van percelen die in het verleden een ander 
landgebruik dan bos kenden. De verjonging gebeurt over het gehele bosgebied bij voorkeur op natuurlijke 
wijze. Indien echter geen vooruitzichten op een geslaagde natuurlijke verjonging aanwezig zijn, dan kan 
aangeplant worden met standplaatsgeschikte inheemse soorten. De natuurlijke verjonging wordt 
gestimuleerd door groepsgewijze kap of door een sterke dunning (bezaaïingskap/belichtingskap) uit te 
voeren in het hooghout.  
Bij onvoorziene omstandigheden bijvoorbeeld windval, wordt systematisch heraangeplant met inheemse 
boomsoorten tenzij er al voldoende verjonging van inheemse soorten aanwezig is. 
 
48ha Bos wordt actief verjongd via schermslagen of groepenkappen. In deze bestanden blijft echter 
ook steeds een oude generatie van overstaanders aanwezig. Indien de natuurlijke verjonging weinig 
succevol is, zal worden gekozen voor aanplanten met inheemse soorten in de grote gaten (min. 30-50m). 
De hoofdboomsoorten op droge gronden zijn Beuk, Zomereik, Berk, Lijsterbes en Esdoorn. Op nattere 
gronden Zomereik, Zwarte els, Iep (Fladderiep, Gladde iep), Wilg, Berk en Es. Bijmengingen met Linde, 
Haagbeuk en Ratelpopulier zullen de variatie verhogen op alle aanwezige bodemtypes. 
 
Hier en daar treedt natuurlijke verjonging op van uitheemse soorten als Grove den of Douglasspar. 
Aangezien het aandeel van deze boomsoorten in de verjonging over het algemeen eerder laag is, is er 
weinig bezwaar om deze soorten hier en daar te laten doorgroeien tot volwaardige kwaliteitsbomen 
(bijvoorbeeld in Tillegem, 14a en Beisbroek 4d en 4n). Hun gezamenlijk aandeel in het stamtal moet in de 
toekomst echter laag blijven (< 10%) zodat de eventuele doelstelling van omvorming niet in gevaar komt. 
Zeker bij Am. eik en Tamme kastanje is een strikte opvolging en beperking van de verjonging nodig gezien 
hun talrijk voorkomen in het gebied en hun sterke verbreidingskracht.  
Gewone esdoorn wordt beschouwd als een kwaliteitsboom, die een behoorlijk doch nooit een overwegend 
aandeel in het bomenbestand van de toekomst mag hebben. Waar esdoorn dreigt te gaan domineren wordt 
de soort ingeperkt door kap ten voordele van andere soorten, die eventueel kunnen worden ingeplant bv. 
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met Zwarte els, Gewone es en Schietwilg op natte gronden, met Zomereik en Beuk op drogere gronden. 
Sterke dominantie van Gewone esdoorn dreigt op te treden in de beekdalpercelen van Tillegem 46a+46b, 
47a en 23d maar ook in de bestanden 5 en 30a. Esdoorn kan ook in enkele percelen van Beisbroek op 
termijn de overhand halen o.a. in 2g.  
 

4.1.3. Bebossingwerken 
 
De voorbije jaren zijn al veel bebossingwerken uitgevoerd in de openbare domeinen (samen 18,8 ha). In 
Beisbroek betreft het ondermeer de bestanden 1b, 1d, 1f, 2b, 2c, 2d en 2f en delen van 4g (7,82 ha). In 
Tudor ging het ondermeer om de bebossing van 4g (1,09 ha). In het oostelijk deel van Tillegem gaat het om 
de bestanden 7a, 23a, 23b, 29b, 30b, 35a, 38a, 45a en 50a (9,89 ha). 
In de toekomst wordt nog extra bebossing voorzien op enkele percelen in Beisbroek o.a. aanzienlijke 
oppervlakten van 1g, 1h en 1j (zie kaart 3-1). De bebossing zal hier gerealiseerd worden zodra de pacht van 
de huidige gebruiker wordt beëindigd. Bij bebossing van deze percelen wordt een strook langs de E40 vrij 
gelaten in functie van de ontwikkeling van een brede zoom van heide en heischraal grasland. De bovenste 
bodemlaag zal daartoe eventueel afgeplagd worden. 
 
 

4.1.4. Bosbehandelings- en verplegingswerken 

4.1.4.1. Algemeen 
 
Het bosbeheer probeert zoveel als mogelijk de natuurlijke bosontwikkeling te volgen, met uitzondering van 
de plaatsen waar een specifieke soortenmenging wordt nagestreefd of om te voorkomen dat bepaalde 
agressieve soorten (al dan niet exoten) overal de overhand halen. 
De belangrijkste bosbehandelings- en verplegingswerken die in de toekomst zullen moeten uitgevoerd 
worden betreffen het terugdringen van het aandeel exoten (Amerikaanse vogelkers, Rododendron), het 
beperken van het aandeel van Gewone esdoorn en Tamme kastanje (zie o.a. 4.1.1 en 4.1.2), het 
verwijderen van verjonging van Amerikaanse eik.  
Daarnaast zullen een aantal werkzaamheden zoals zuiveren, vormsnoei en dunning nodig zijn in 
verschillende nieuwe, jonge bosbestanden.  
Andere ingrepen vinden plaats wanneer zich ontwikkelingen ten nadele van het bos voordoen bijvoorbeeld 
indien zich onverwacht ziekten manifesteren of wanneer de initiële maatregelen voor bosomvorming 
onvoldoende resultaat opleveren of om bijsturing vragen. 

4.1.4.2. Exotenbestrijding 
 
De bestrijding van Amerikaanse vogelkers, gebeurt al op verschillende plaatsen. De meeste grote 
zaaddragende exemplaren zijn al verwijderd. Daarnaast wordt geprobeerd om nieuwe vestiging te 
bemoeilijken door er voor te zorgen dat ander boom- en struiksoorten voldoende bedekken. In de komende 
planperiode zullen de inspanningen verder gezet moeten worden zodat de aanwezigheid van deze soort tot 
een absoluut minimum kan beperkt blijven.  
De bestrijding kan gedeeltelijk mechanisch worden uitgevoerd d.w.z. het uittrekken van zaailingen en kleine 
bomen, het ringen van grotere exemplaren en het systematisch afhakken van opslaande twijgen. 
Waar het noodzakelijk wordt geacht zal chemische bestrijding gebeuren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt 
van glyfosaat (of een minder milieubelastend, maar gelijkwaardig product). Deze producten worden enkel 
toegepast op de zaagvlakken of op jonge scheuten die ermee worden ingestreken. Daarom zal voor deze 
werkzaamheden ontheffing worden gevraagd op het verbod tot gebruik ervan zoals voorzien voor alle 
openbare domeinen in het reductieplan bestrijdingsmiddelen. 
Rododendron heeft verschillende bestanden sterk gekoloniseerd (of dreigt dit te doen), en domineert daar 
de struiklaag ten koste van inheemse soorten. Daarom zal deze soort worden bestreden. Dit is  in het 
bijzonder het geval in Tudor waar verschillende bestanden zijn aangetast o.a. 1c, 3a, 4a, 2a en 2c.  
In het parkgedeelte aansluitend bij het kasteel (i.e. 3b) en omheen de O.L.V-grot (deel van 2a) wordt 
Rododendron als tuinplant getolereerd. Ook in andere domeinen, waar de soort deel uitmaakt van de 
parkstructuur in de omgeving van het kasteel of woonst wordt de soort nog getolereerd. Rododendron moet 
in Tudor en de andere stedelijke bossen tegen ten laatste 2015 volledig bestreden zijn. 
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4.1.4.3. Beheer van de verjonging 
 
Verjonging van minder dan 5 jaar oud, wordt jaarlijks opgevolgd in functie van het uitvoeren van 
maaiwerkzaamheden en selectieve vrijstelling. In deze jonge aanplanten zullen de volgende jaren 
zuiveringen en vrijstellingen gebeuren indien dit noodzakelijk is. Op sommige plaatsen zullen vooral de 
concurrerende bramen of  Adelaarsvaren moeten bestreden worden door middel van maaien (klepelen of 
met de bosmaaier).   
In de jonge bestanden zal het snoeiwerk zoveel als mogelijk worden beperkt door met het dunnen te 
wachten tot de bomen op natuurlijke wijze voldoende takvrije stam (6-8 m) ontwikkeld hebben.  
In bestanden met zomereik kan dit tot 30 jaar duren. Snoeien is maar zinvol wanneer hiervoor uitsluitend de 
beste bomen worden geselecteerd.  
Beheer van de verjonging zal gebeuren in de Beisbroekbestanden 1b, 1d, 1f, 2b, 2c, 2d en 2f en delen van 
4g. In Tudor betreft het bestand 4g. In het Chartreuzinnenbos bestand 1i. In Tillegem gaat het om de 
bestanden 7a, 23a, 23b, 29b, 30b, 35a, 38a, 45a en 50a. In de private domeinen betreft het de bestanden 
Holmstuck 5, Peereboom 1b en 2a, Peereboomveld 2d. 
In oude bestanden kunnen de bosbouwkundige werken beperkt blijven tot het vrijstellen van kwalitatief 
goede toekomstbomen in plekken met natuurlijke verjonging. Sterke dunning kan de mogelijkheden voor 
natuurlijke verjonging verhogen (zie echter 4.1.1 en bestrijding Amerikaanse vogelkers). 

4.1.4.4. Beheer van loofbomen binnen naaldhoutbestanden 
 
In Beisbroek werden destijds naaldbomen aangeplant onder loofhout van Beuk en Zomereik. De 
naaldbomen zijn ondertussen doorgegroeid tot in en boven de kruinen van de resterende loofbomen (o.a. 
bestanden 2g, 2h en 4k). Daardoor zijn of geraken de resterende loofbomen verdrukt en gaan ze kwijnen. In 
de volgende planperiode zal prioritair werk worden gemaakt van het vrijstellen van de in verdrukking 
geraakte loofbomen bij de voorziene dunningen. Naderhand zal het naaldhout verder verwijderd worden met 
het oog op het stimuleren van de natuurlijke verjonging met loofbomen. 
 
Ook vanuit belevingsoogpunt voor de recreanten kan ervoor gekozen worden om bomen met een 
monumentaal aspect of die zich als zodanig in de toekomst kunnen ontwikkelen, vrij te stellen. 
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4.1.5.  Kapregeling 
 
Kaptabel zie bijlage 8 

4.1.5.1. Algemene principes 
 
De kapregeling voor het bosgebied Brugge-Zuid zal georganiseerd worden volgens enkele algemene 
principes die verder verfijnd worden per bosplaats en bestand (zie tabel 4.1als bijlage 8) 
De belangrijkste bedrijfsvorm voor het bosgebied is hooghout. Op enkele plaatsen zal een historisch 
hakhout- en middelhoutbeheer worden ingesteld. Dunningen gebeuren met een omloop van 8 jaar. In jonge 
bestanden, in snelgroeiende bestanden of wanneer er slechts zwak werd gedund, kan om de 4 jaar een 
facultatieve dunning doorgaan.  
 
Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat het in alle bosplaatsen om ecologische redenen, de bedoeling is dat 
er gestreefd wordt naar het behoud van een aantal oude bomen of het in globo verder laten verouderen van 
het bestand, tot een natuurlijke, oude leeftijd of de dood hetzij staande hetzij na windval (bv. bestand 3a, 3e, 
3f, 3j in Beisbroek en bestand 29a in Tillegem). Hiermee zal bij de selectie van te kappen bomen worden 
rekening gehouden, of zal in een bepaald stadium niet verder gekapt worden. Er wordt vanzelfsprekend wel 
rekening gehouden met het aspect veiligheid. 
 
Om de kapregeling enigszins rationeel aan te pakken wordt geopteerd om het bosgebied in verschillende  
zones te verdelen met elk een eigen maar parallel georganiseerde kapregeling. Voor de stedelijke 
bosplaatsen wordt Beisbroek als één groot bos behandeld met dunningen of kappingen voorzien in 2008, 
2016, 2024. Voor het domein Tudor en Chartreuzinnenbos worden de kappingen telkens 4 jaar later 
voorzien nl. in 2012 en 2020. Voor het Coppietersbos kan in aansluiting bij elk van de al vermelde 
kappingen, vierjaarlijks een veiligheidskap worden uitgevoerd om te voorkomen dat omliggende woningen 
schade zouden oplopen of dat kinderen in het speelbos gevaar lopen onder afbrekende takken of stammen 
terecht te komen. 
De kappingen in het overgrote deel van de private bosplaatsen en het Smisjesbos. Worden gelijktijdig met 
deze in Beisbroek georganiseerd dus in 2008, 2016, 2024. 
Voor de organisatie van de kappingen in het provinciaal domein Tillegem wordt de bosplaats in 2 zones 
opgedeeld (zie kaptabel). Voor de noordelijke helft worden de kappingen voorzien in 2010, 2018 en 2026. 
Voor de zuidelijke helft is dit telkens vier jaar later. 
 
Door op deze manier te werk te gaan zullen in het bosgebied steeds aanzienlijke gedeelten tijdelijk 
ongemoeid gelaten worden. Dit zou volgende voordelen moeten opleveren: 

- Minder verstoring van het bosecosysteem door exploitatie, 
- Meer interesse voor de houtverkoop door aanbod van grotere kwantiteiten, 
- Meer kans op vorming van dood hout door spontane sterfte, 
- Minder frequente schade aan boswegen, 
- Beter rendement van het bosbedrijf. 

 

4.1.5.2. Middelhoutbeheer en hakhoutbeheer 
 
Binnen het bosgebied Brugge-Zuid zal hier en daar opnieuw een hakhoutbeheer worden gevoerd. Hiervoor 
zijn zowel cultuurhistorische, ecologische als bosbouweconomische argumenten te vinden. Hakhout wordt 
afgezet met een omlooptijd van 8 tot 16jaar. In de middelhoutbossen dienen voldoende sterke dunningen in 
het hooghout te gebeuren en worden spaartelgen of zaailingen geslecteerd om het hooghout geleidelijk aan 
te verjongen. 
Op de hogergelegen, drogere gronden zullen een aantal bestanden (vooral van Tamme kastanje) opnieuw 
of verder als hakhout of middelhout worden beheerd. Te beheren, zuivere Tamme kastanje 
hakhoutbestanden zijn gelegen in het domein Tudor (2d). De Kastanje-middelhoutbestanden zijn gelegen in 
Beisbroek (2h en 3f) en in enkele private bosplaatsen: Peereboom (2c), Messem (2a), Chartreusinnengoed 
(2a en 2b), Peereboomveld (3c). De omlooptijd en oppervlakte kunnen gekozen worden in functie van de 
vraag en eigen behoeften naar kastanjehout o.a. als weidepalen, afrastering, brandhout…Een 
richtinggevende indicatie voor de omlooptijd is 12 tot 16 jaar. 
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In de beekbegeleidende bossen wordt het hakhoutbeheer – hier al dan niet als onderdeel van het 
middenhoutbedrijf – terug ingevoerd om ecologische en cultuurhistorische redenen (stimuleren 
voorjaarsbloei, laten overleven van kritische soorten, aansluiten bij een stilaan verloren gegane traditie van 
landgebruik). De omlooptijd wordt hier voorzien op 8-12 jaar. Het betreft enkele bestanden in het domein 
Tillegem: 29b (elzenhakhout) en de toegankelijke delen van 46a, 46b en 23d (middelhoutbeheer onder 
populier, later eventueel  onder Gewone es) 
 
Hakhoutbeheer kan tenslotte hier en daar ook voorzien worden in stroken langs interne en externe 
bosranden bv. op de overgang naar heide of grasland, in en langs dreven (bv. Tillegem, T7 en T8), of in een 
strook langsheen de E40 in Beisbroek (bestanden 4a, 4e) en Tudor (2c, 2d) (zie ook 4.2).  
In functie van de instandhouding van de cultuurhistorisch waardevolle omwalling van de voormalige Leghuyt 
hoeve zal de desbetreffende randzone van volgende bestanden in Beisbroek in hakhout worden omgezet: 
4f, 4p, 4o, 4n, 4s en 3m. De omlooptijd wordt in al deze gevallen beperkt gehouden nl. max. 8 jaar. Door het 
hakhoutbeheer in een bepaalde strook gefaseerd uit te voeren ontstaat extra structuurvariatie. Daardoor 
zullen verschillende diergroepen (vlinders, sprinkhanen, vogels…) en lichtminnende zoomplanten extra 
leefkansen krijgen. Structuurvariatie en geleidelijke overgangen kunnen echter ook tot stand komen door 
natuurlijke verjonging te stimuleren en op termijn hierin gericht in te grijpen (bv. vrijstellen van 
toekomstbomen, bevoordelen van bepaalde soorten om diversiteit aan groeivormen te verhogen…).  
 

4.1.6. Bosexploitatie 
 
Voor het volledige bosgebied Brugge-Zuid wordt  om ecologische redenen een schoontijd ingesteld van 1 
april tot 30 juni. In deze periode is het vellen en ruimen van bomen verboden. 
 
In de Kerkebeekvallei wordt het gebruik van tractoren en oogstmachines vermeden in de bosbestanden met 
veenbodem of permanent natte-vochtige omstandigheden. Het eventueel te verwijderen hout dient hier 
manueel, met paard of lier geëxploiteerd te worden. Het betreft het gehele of delen van de bestanden 
Deudon 5, Nemery 2, 3, 6 en7, Eyck Ter Schans 1, Tillegem 19a, 19x, 23b, 23c, 23d, 23x, 29a en 46a. 
 
Enkele indicatieve houtstapelplaatsen zijn aangeduid op kaart. De bestaande semi-verharde wegen (vaak 
dreven) zijn belangrijke afvoerroutes voor het hout. Daarom zal er steeds naar gestreefd worden om hout te 
ruimen vanaf deze weg. Met andere woorden de bosexploitatie wordt georganiseerd vanaf deze wegen, 
zodat de bestaande interne, onverharde bospaden  minimaal moeten gebruikt worden door tractoren en 
oogstmachines. Uit onderzoek blijkt dat zandgronden al erg gecompacteerd worden indien een machine 
eenmaal passeert. Bijgevolg zullen voor het uitvoeren van dunningen ruimingspistes in de bestanden 
worden gebruikt. 
 

4.1.7. Brandpreventie 
 
De omvorming van naald- naar loofbos biedt de beste garantie tegen bosbranden. Doordat het bosgebied 
aansluit bij de verstedelijkte omgeving van Brugge is de sociale controle behoorlijk groot en kan er op 
gerekend worden dat eventuele brandhaarden vrij vlug gesignaleerd zullen worden. Daarom worden geen 
specifieke werken ter voorkoming van bosbranden voorzien. Indien als gevolg van langdurige droogte de 
kans op bos- of heidebrand hoog is, kan overgegaan worden tot het geheel of gedeeltelijk afsluiten van de 
openbare bosplaatsen. 
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4.1.8. Open plekken  
 
In veel gevallen is de huidige voedingstoestand van de bodem te hoog om biologisch kwaliteitsvolle open 
plekken te verkrijgen. Verschraling van bodem is daarom nodig. Dit kan gebeuren door het jarenlang 
volhouden van een specifiek maaibeheer (zie verder) of door het al dan niet oppervlakkig verwijderen van 
de bovenste bodemlaag (plaggen of afgraven). In bepaalde situaties kan begrazing zonder bemesting de 
meest aangewezen beheervorm zijn. De verschraling verloopt dan wel erg langzaam. Een overzicht van het 
verwachte eindbeheer natuur op deze open plekken is te vinden op kaart 4-1. 
 

4.1.8.1. Maaibeheer 
 
Uit volgende maaischema’s kan in functie van de doelstellingen gekozen worden om het beoogde doel te 
bereiken (aangepast naar Zwaenepoel et al., 2002): 
 

- a) 2  x maaien/jaar met afvoer van het maaisel resp. in de 2de helft van mei en  de 2de helft van 
september 
Dit maaibeheer is bedoeld als initieel beheer om de nog te voedselrijke graslanden te verschralen. 
Met de afvoer van het maaisel zullen telkens ook een deel van de aanwezige voedingsstoffen 
worden afgevoerd. Het is belangrijk om de aangewezen  tijdstippen te respecteren omdat de 
verschraling dan het snelst verloopt.  

 
- b) 2  x maaien/jaar met afvoer van het maaisel resp. in de 2de helft van juni - begin juli en  de 2de 
helft van september-begin oktober 
Dit maaibeheer kan eveneens als initieel beheer worden gebruikt om de nog te voedselrijke 
graslanden te verschralen. In vergelijking tot a) kan hier een hogere bloemrijkdom tot stand komen. 
Waar oorspronkelijk met a) gestart werd, kan naderhand tot b) worden overgegaan en dit om 
esthetische en eventueel praktische redenen.  

 
 Als initiële natuurbeheermaatregel worden de maaischema’s a+b toegepast op de volgende 

percelen: Beisbroek 1a, 1d, 3k en in de toekomst op delen van 1h (huidig weidegedeelte), 1j, 
Chartreuzinnenbos: 2b; Tudor; 4f; Tillegem: 25x, 26x, 26y, 26z, 29y, 29x, 31y, 35x.  

 
- c) 1 x maaien/jaar met afvoer van het maaisel rond half september  
Ook bij dit maaibeheer kunnen nog voedingsstoffen uit het terrein worden afgevoerd. Zomerbloeiers 
krijgen echter de kans om te bloeien en zaad te zetten. Na het uitvoeren van a of b kan eventueel 
naar dit regime worden overgeschakeld. Dit maaischema kan ook gebruikt worden als beheervorm 
voor de vochtige venige graslanden, het heischraal grasland en het struisgrasland. In het laatste 
geval kan ook half augustus al met maaien begonnen worden. Soorten als Blauwe knoop of Echte 
guldenroede profiteren echter van de maaibeurt in september. 

 Als eindbeheer al toe te passen in Tudor (4e), Tillegem (21x) en Deudon 5. 
 In de toekomst eventueel* toe te passen als eindbeheer op de volgende percelen: Beisbroek  1a, 

1h (huidig weidegedeelte), 1j, 3k, 4i; Chartreuzinnenbos: 2b; Tudor; 4f; Tillegem: 29y, 29x, 31y, 35x 
(eventueel in dit geval met maaibeurt in 1ste helft juli). (* in sommige gevallen is nog geen 
definitieve keuze gemaakt tussen maaibeheer of extensieve begrazing in casu voor de vermelde 
percelen in Beisbroek, Chartreuzinnenbos en Tudor) 

 
- d) Gazonbeheer met afvoer van het maaisel 
Sommige graslanden worden om recreatieve en of esthetische redenen kort gehouden. Hiertoe is 
regelmatig maaien noodzakelijk. Vaak wordt een tweewekelijkse frequentie aangehouden tussen 
april en oktober. Van sommige gazons worden de grenszones extensief gemaaid volgens de 
regimes b of c (bv. Tillegem 6x, 6y, 7x, 9x, 10x), er kan gerust naar 1 maaibeurt half september 
worden overgeschakeld. Stroken langs de bosrand worden zelfs bij voorkeur ongemoeid gelaten 
gedurende 2 of 3 jaar, zodat zich mooie zoombegroeiingen kunnen ontwikkelen ten voordele van tal 
van invertebraten. Gazonbeheer gebeurt ook in het centrale deel van bepaalde dreven (o.a. 
Tillegem T2 en T9) 
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 4.1.8.2.    Begrazing 
 
Extensieve begrazing met schapen of andere geschikte dieren wordt voorzien voor: 

- het heideveldje van Beisbroek (4q+4r). In de toekomst zal deze beheersvorm ook op andere 
plekken in Beisbroek worden toegepast: 4j +4l(deel), 

- het huidige hertenkamp in Beisbroek (3k), dat niet langer als hertenkamp wordt bestendigd en de 
uitbreiding ervan in delen van 3m (tabel open plekken beheer + Kaart eindbeheer), 

- het bestaande heideveldje  in Tillegem (overgrote deel van 1u).  Omdat in elk van deze 
heidepercelen overdreven  boom- en struikopslag niet wenselijk is, is het aanbevolen om de 
schapenkudde uit te breiden met enkele (dwerg)geiten. Indien de dieren de houtige opslag niet 
onder controle kunnen houden zal er selectief worden gekapt. 

-  Het begraasd perceel 3 in Eyck ter Schans met het achterwege laten van bemesting en 
herbicidengebruik en met initieel enkele maaibeurten (variant maaischema b - met enkel 1ste 
maaibeurt) om het milieu enigszins te verschralen. 

 
Seizoensbegrazing met runderen of paarden maar zonder bemesting en zonder gebruik van herbiciden 
wordt verdergezet als vorm van eindbeheer op enkele percelen in Beisbroek (boomgaard 1k en grasland 2e, 
2o, 3b) en in het Chartreuzinnenbos (boomgaard 2c, grasland 2d en 2e). Deze percelen kunnen tussentijds 
ook worden gemaaid. Dit beheer wordt ook aanbevolen voor de graslanden 2s en 2q in Beisbroek. 
Ook op het nu door paarden begraasd weiland in de Legeweg (domein Messem) zal in de toekomst een 
dergelijk begrazingsregime worden toegepast. Deze laatste weide krijgt vanaf het ingaan van het 
beheerplan bijgevolg een natuurgericht beheer. 
 
Nabegrazing met runderen of paarden is voorzien in Beisbroek (deel van 1h), Chartreuzinnenbos (2b) en in  
Tillegem (19x, 26x, 26y, 26z en 29x + 29y).  
 
 

4.1.8.3.  Plaggen en afgraven 
           
Na eindkap van naaldhoutbestanden of om periodiek vergrassing van de heide tegen te gaan of oude 
struikheivegetatie te verjongen kan plaggen een aangewezen en noodzakelijk, aanvullende beheersvorm 
zijn. Plaggen is het oppervlakkig verwijderen van begroeiing en bijbehorende strooisellaag, eventueel met 
een deel van de organische bodemhorizont. Door deze maatregel wordt in eerste instantie een gunstig 
kiembed geschapen voor o.a. struikhei, maar ook andere kenmerkende soorten met een 
bodemzaadvoorraad kunnen van deze maatregel profiteren bv. Trekrus, pilzegge, Schapenzuring. 
 
Afgraven is het verwijderen van de vaak sterk met voedingsstoffen aangerijkte bouwvoor en houdt een 
aanzienlijk grondverzet in. Het betreft dus het verwijderen van relatief grote hoeveelheden grondspecie met 
het oog op het creëren van een gunstige uitgangssituatie voor beoogde doelhabitats van schrale 
milieuomstandigheden. Bij het plannen en uitvoeren van afgraving moeten aardkundige (bv. podzolrelicten), 
archeologische en biologische waarden goed ten opzichte van elkaar afgewogen worden vermits het 
afgraven verlies aan bodemkundig archief kan meebrengen. Er moet ook kritisch geëvalueerd worden of de 
kans op vestiging van de doelsoorten reëel is (bv. vanuit de bodemzaadvoorraad, of vanuit nog bestaande 
relictpopulaties in of nabij de doellocatie. In het laatste geval moet een inschatting gemaakt worden van de 
bereikbaarheid van de plek voor de beoogde soorten (aanwezigheid van zaadbronnen 
(bodemzaadvoorraad, relictpopulaties, (her)introductie…). De afgegraven grond is door zijn herkomst uit de 
bosplaats zelf wel een aanbevolen materiaal voor bv. het verbeteren van wandelpaden. 
 
Afgravingen zijn uitgevoerd in Beisbroek (het noordelijk deel van bestand 4j in en in het Chartreuzinnebos 
bestand 1f). De grond er is gebruikt om daar het tracé van wandelwegen  aan te leggen of te verbeteren. De 
ontwikkeling van de vegetatie op deze plekken zal verder opgevolgd en geëvalueerd worden. Het perceel 1f 
in het Chartreuzinnenbos is op korte termijn door heideplanten gekoloniseerd. Op perceel 4j in Beisbroek 
zijn voorlopig slechts weinig doelsoorten opgedoken (in bijzonder van de beoogde Calluno-Genistion en 
Thero-Airion gemeenschappen). Indien in de toekomst geen nieuwe soorten opduiken kan dit wijzen op 
isolatie-effecten. In dat geval kan introductie van zaden door opbrengen van plagsel of maaisel van 
nabijgelegen heideterreinen overwogen worden.  
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Foto 12. Afgraving tot op de minerale zandlaag van een voormalig weiland in Beisbroek (bestand 4 j). De bedoeling van 
dergelijke ingrepen is om een geschikt uitgangsmilieu te scheppen voor het tot ontwikkeling laten komen van schraal 
grasland en heidebegroeiingen. De vestiging van de beoogde plantensoorten kan spontaan gebeuren vanuit de 
bodemzaadvoorraad (indien nog aanwezig) of door niet bewuste verbreiding van zaden door dieren, de wind, de mens. 
Introductie van de doelsoorten is ook  mogelijk door het bewust aanbrengen van zaden bv. via maaisel of plagsel 
afkomstig van in de buurt gelegen schrale graslanden of heide. 
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4.1.9. Beheer van de dreven 
 

 Voor het behoud van het kenmerkende dreefaspect zullen de bomen vakkundig beheerd worden en zal 
hun gezondheidstoestand jaarlijks gecontroleerd worden zodat tijdig verpleging kan gebeuren. 
 

 In een aantal gevallen zal tot rooien en of heraanplant moeten worden overgegaan. Verjonging zal 
gebeuren door het gericht heraanplanten met Zomereik en Beuk zoals recent al gebeurde in Tillegembos 
(dreef 9 en 2A,  kaart 2-10) en Beisbroek (B1b). Heraanplanten zal steeds gebeuren in aaneengesloten 
trajecten omdat dit de beste garantie biedt om over enkele decennia opnieuw het karakteristieke 
dreefpatroon te bekomen. Bomen worden op 8 of 10 m van elkaar geplant (beide plantafstanden zijn 
gebruikelijk in het Bosgebied). 
Binnen de planperiode zal heraanplant eventueel noodzakelijk zijn in B28 en B18A. Beide dreven bestaan 
uit monumentale beuken, die conform de gehanteerde beheerfilosofie, verder oud mogen worden, tenzij de 
instandhouding ervan de veiligheid van de recreanten danig in gevaar brengt. In bijzonder voor B28 is dit 
een zeer relevant aspect aangezien het hier om een veelgebruikte hoofdtoegang tot het domein Beisbroek 
betreft. 
 

 Een aantal dreven bestaat uit minder gewenste boomsoorten of zijn een storend element in bepaalde 
zichten. Het betreft in Tudor de dreven (B14, B17, kaart 2-10) bestaande uit  Amerikaanse eik, die te 
vervangen is door zomereik (in aansluiting op de zomereikendreven in het Chartreuzinnenbos). Tevens 
wordt B17 best verder in zuidoostelijke richting uitgebreid (doorheen bestanden 4h en 4j). In Beisbroek is de 
omvorming van B5 tot beukendreef aangewezen. Momenteel bestaat deze dreef uit Douglas. Om de dreef 
met succes te kunnen heraanleggen zal in de aangrenzende bestanden 2g, 2h, 2l  en 2m tevens in een 
brede strook kap noodzakelijk zijn. 
De nog relatief jonge rode beukendreef ter hoogte van het kasteeltuin Tudor (B18B) wordt in deze zone best 
verwijderd zodat het historische zicht, (visuele verbinding) tussen tuin en het oostelijk ervan gelegen 
grasland met verspreid staande bomen, hersteld wordt. 
 

 Op andere plaatsen zijn volledig nieuwe dreven aangelegd: Chartreuzinnenbos (B27, B8) en Beisbroek 
(B26 en het verlengde van B29). In Beisbroek zal B29  in de volgende jaren verder uitgebreid worden. 
Daartoe zal in het bestand 2g, groepsgewijze kap gebeuren om een voldoende lichtstelling te bekomen voor 
de aan te planten jonge eiken. 
 

 Op enkele plaatsen o.a. Beisbroek (B5, B6), Tudor (B14, B17)  en Tillegem (3B en 3A) worden de 
dreefbomen verdrukt door bomen uit de aangrenzende bosbestanden. Om de dreefbomen voldoende 
groeiruimte te geven worden bosbomen en –struiken, die de dreefbomen verdrukken, selectief gekapt in een 
strook van minstens 10 m langs weerszijden van de dreef. Naderhand kan in deze strook, waar relevant, 
een hakhoutbeheer worden toegepast zodat een periodieke lichtstelling gebeurt die niet alleen de 
dreefbomen ten goed kan komen, maar ook de kruidlaag in de dreef. 
 

 Met betrekking tot het realiseren van de botanische doelstellingen op het bermgedeelte van de dreven 
zijn de volgende beheersmaatregelen noodzakelijk: 
 

- a) Waar nodig verschralend beheer: 2  x maaien/jaar met afvoer van het maaisel resp. in de 2de 
helft van juni - begin juli en  de 2de helft van september-begin oktober. 

  van toepassing voor volgende dreven: B8, B24 en B26 en in Tillegem de nrs 2B, 13 en 14 
Elders beheer gericht op doelsoorten en doelvegetaties (zie tabel). 

 
- b) 1 x maaien/jaar met afvoer van het maaisel rond half september  
Deze maatregel is gunstig voor de bermen met een optie tot het behoud of het laten ontwikkelen 
van Heischraal grasland en Struisgrasland. De maaibeurt eind september is gunstig voor de bloei en 
vruchtzetting van Blauwe knoop en Echte guldenroede. 

 Van toepassing voor de dreven B1, B2, B3, B4 (noordwestelijke helft), B6 (zuidwestelijk deel) en 
de dreven in Tillegem nrs 5, 6, 9 en op termijn ook 13 en 14. 

 
- c) Niet jaarlijkse maaibeurt eind oktober-november 
Deze maatregel is gunstig voor de bermen met een optie tot het behoud of het laten ontwikkelen 
van de plantengemeenschap Gladde witbol en Havikskruiden en Droge heide (heiderelicten). In 
zulke gevallen kan de dreef best in een aantal stroken worden opgedeeld die elk in een ander jaar 
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worden gemaaid. Op die manier zal de structuurvariatie geoptimaliseerd worden en zullen 
invertebraten steeds geschikte schuilgelegenheid vinden. Eenzelfde plek kan om de 3-5 jaar worden 
gemaaid. Aanvankelijk is een korte omlooptijd wenselijk o.a. om al te sterke verbraming en 
verruiging te voorkomen. Op termijn kan mogelijk een langere omlooptijd ingesteld worden. Dit zal 
blijken uit de resultaten van de monitoring. 

  van toepassing voor de dreven B4 (zuidoostelijke helft) en B 27, en de dreven in Tillegem nrs 3A 
(mits voldoende lichtstelling), 4A  

 
Zorgen voor een voldoende lichtstelling: Ten aanzien van de betrokken dreven is het noodzakelijk om 
belendende bosstroken over een breedte van 10 m periodiek te kappen (omlooptijd 6 - 8 jaar) met het oog 
op het laten doordringen van voldoende licht. Dit is het geval voor volgende dreven: 
B7 en op termijn waarschijnlijk ook langs delen van B27. In Tillegem de nrs 3A en 3B, 6, 7 en 8. 
In andere gevallen is eerder een bufferbeheer wenselijk waarbij voorkomen moet worden dat meststoffen en 
pesticiden in de dreef terecht komen bv. B2, B3, B24, 
Op langere termijn zal het beheer van aanpalende percelen afgestemd worden op het behoud en de 
uitbreiding van de vermelde doelvegetaties. 

4.1.10. Gradiënten en bosrandontwikkeling 
 
De overgang tussen bos en omgeving verloopt meestal scherp. Veel bos wordt begrensd door bebouwing 
en wegeninfrastructuur waardoor de mogelijkheden voor bosrandontwikkeling en gradiënten beperkt zijn. 
Daarom zal een deel van de bosrandontwikkeling intern moeten gebeuren. Volgende mogelijkheden zijn 
aanwezig: 
Bosrandontwikkeling langs de E40 (in bijzonder ter hoogte van Beisbroek en Tudor): vooral om botanische 
redenen uit te voeren met het oog op het behoud en de verdere uitbreiding van heide en heischrale 
begroeiingen met o.a. Rode dophei. Ook de populatie bosmieren kan zich onder dergelijk beheer 
handhaven en mogelijk uitbreiding nemen  zuidwestelijke randzones van de bestanden Beisbroek 4a en 
4e, Tudor 2c en 2d. 
Interne bosrandontwikkeling kan overal gebeuren waar permanent open plekken aanwezig zijn, behalve 
waar ze inherent deel uitmaken van de historische parkcontext. Deze open plekken hebben daarenboven 
minstens een doormeter van tweemaal de omgevende boomhoogte. Langs de randen van deze plekken kan 
dan een rand van c. 10 m ontwikkelen  tot structuurrijke bosrand i.e. met zoom en mantelbegroeiingen. 
Dergelijke zones krijgen ofwel een in tijd en ruimte gefaseerd maaibeheer of ontstaan geleidelijk onder 
extensieve begrazing. Het maaien wordt zo georganiseerd dat afwisselend een strook wordt gemaaid terwijl 
een andere op dat moment ongemoeid  wordt gelaten. Elke strook wordt om de 3-4 jaar gemaaid. In tabel 
4.2 zijn de zones  aangeduid waar bosrandontwikkeling aangewezen is: Beisbroek 1d, 1k, 4i, 4j. 
Chartreuzinnenbos 1i, Tudor, 4e en 4f en Tillegem 6y, 7x, 9x, 19x, 21x, 35x. 
Bij het beplanten van nu nog als akker of weiland in gebruik zijnde percelen zal voor een gevarieerde en 
structuurrijke bosrandontwikkeling worden gekozen. Dit zal in de toekomst het geval zijn in het westelijk deel 
van Beisbroek: 1g, 1h en 1j. Het is aangewezen om de overgang van dreef naar bos hier een breedte van c. 
15-20 m te laten innemen met een gradiënt van grasland, ruigte, struikgewas en tenslotte bos. 

4.1.11. Beheer van poelen en waterpartijen 
Om aan de al geformuleerde doelstellingen te voldoen zullen de volgende beheermaatregelen worden  
genomen: 
- Bij dreigende verlanding of dichtslibben (vaak na 5-10 jaar) het gefaseerd rijten en ontslibben van poelen. 
In geval van verlanding kan in het ene seizoen de ene helft van de poel aangepakt worden en in het 
daaropvolgende seizoen de andere helft. Bij dichtslibbing is dit niet evident. Poelen worden bij voorkeur op 
een kleinschalige manier geruimd (met een baggerbeugel of met een kleine kraan), vijvers worden circa om 
de 20 jaar met de kraan ondiep geruimd en dit liefst gefaseerd in tijd en ruimte (zie hierboven). 
- Het laten ontwikkelen van een structuurrijke oeverbegroeiing door het uitvoeren van een in tijd en ruimte 
gefaseerd maaibeheer met het oog op het laten staan van stroken oeverbegroeiing gedurende de 
daaropvolgende winter en voorjaar (beschutting voor invertebraten en amfibieën) 
- Het afschuinen van oevers om deze minstens lokaal zachthellend te maken zodat uitwisseling tussen land 
en water vlotter kan gebeuren en betere voortplantingsmogelijkheden voor dierlijke organismen worden 
geboden. 
- Kunstmatige oeverversterking wordt zoveel als mogelijk achterwege gelaten, waar het toch noodzakelijk is, 
wordt bij voorkeur teruggegrepen naar weinig destructieve en landschappelijk verantwoorde technieken bv. 
vlechtwerk op basis van wilgentenen. 
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4.1.12. Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en fauna 
 
De beheervoorstellen die onder 4.1.5, 4.1.8. en 4.1.9. voorgesteld worden, zijn bedoeld om de biodiversiteit 
van het bosgebied te optimaliseren door het proberen behouden van levensvatbare populaties van 
bedreigde dier- en plantensoorten, waarvan verschillende gebonden zijn aan biotopen van vochtige-droge, 
schrale milieus. Daarnaast is het bosbeheer er op gericht om door de keuze voor o.a. inheemse 
loofboomsoorten, meer dood hout en meer structuurvariatie allerlei organismegroepen te bevoordelen bv. 
zwammen op zwaar dood hout, holenbroeders, vleermuizen, dagvlinders... Daarom wordt hierna volstaan 
met de bespreking van specifieke soortgerichte maatregelen die elders nog niet aan bod kwamen. 

4.1.12.1. Zoogdieren  
 
Vleermuizen 
 
Algemene maatregelen ter verbetering van vleermuizenhabitat: 

- Vleermuizen hebben baat bij een in de ruimte gevarieerde bosstructuur. Belangrijke elementen zijn 
een afwisseling in de leeftijdsopbouw, kroonsluiting en samenstelling van de bosbestanden, de ontwikkeling 
van een gevarieerde struiklaag, een afwisseling van open en halfopen plekken, structuur- en soortenrijke 
overgangsvegetaties en een veelheid aan kleine landschapselementen, waartoe ook de waterpartijen en 
poelen worden gerekend. 

- Om de connectiviteit in en om het gebied te verhogen, verdient het de aanbeveling om bestaande 
maar doodlopende hagen en bomenrijen te laten aansluiten op bos of andere lijnvormige elementen in het 
landschap.  

- De invloed van kunstlicht in het gebied zoveel mogelijk vermijden. Zo is het van groot belang dat 
beide fiets/voetgangerstunnels onder de E40 ’s nachts niet verlicht worden zodat ze door Myotis 
soorten als verbindingsweg tussen Brugge-Zuid en het bosgebied ten zuiden van de E40 kunnen 
gebruikt worden 
- Extra holteaanbod voorzien (dode bomen, speciale vleermuiskasten).  
- Winterverblijven:  bouwwerken met een vrij constante temperatuur (tussen 0 en 10°C) en met een 

hoge luchtvochtigheid en een relatieve rust voldoen als winterverblijf. Bekende voorbeelden hiervan zijn 
ijskelders en bunkers, die mits enkele eenvoudige aanpassingswerken snel deze functie kunnen opnemen. 
Verschillende soorten vleermuizen overwinteren ook in natuurlijke boomholten, om die reden is het behoud 
en het laten ontstaan ervan een belangrijk aandachtspunt in het bosbeheer van Brugge-Zuid. Holten en 
spleten worden vaak gevonden in oude beuken van dreven, het kappen ervan wordt daarom best vooraf 
gegaan door een onderzoek naar eventueel aanwezige vleermuizenkolonies. Indien aanwezig moeten 
verschillende alternatieven afgewogen worden. 
 
Marterachtigen 
 
Door Brugge-Zuid fysisch in verbinding te brengen met het ten zuiden van de E40 gelegen bosgebied kan 
het onderdeel worden van het leefgebied van marterachtigen in bijzonder van de steen- en boommarter. De 
eerst vermelde soort werd al meermaals ten zuiden van de E40 werden gesignaleerd. Boommarter is 
mogelijk ook present maar is schuwer en wordt minder gemakkelijk  waargenomen. Voor deze dieren 
volstaat een relatief eenvoudige brugconstructie over de E40, die opgebouwd is uit touwen en 
boomstammen. Naast marterachtigen kunnen ook eekhoorns hiervan profiteren. Een dergelijke constructie 
wordt voorzien ter hoogte van het domein Tudor (bestand 2c) (Vanderheyden en Lambrechts, 2007). 
 
Wilde hoefdieren 
 
De openbare boseigenaars van het bosgebeid Brugge-Zuid zijn van oordeel dat de uitgezette everzwijnen 
respectievelijk de ontsnapte edelherten niet thuishoren in dit bosgebied, dat gepenetreerd en gedeeltelijk 
omgeven wordt door woongebied en grenst aan een intensief uitgebaat landbouwgebied met varkensteelt 
als een belangrijke bedrijfstak. Eenzelfde standpunt wordt aangenomen tegen alle mogelijke vreemde, niet 
van nature aanwezige, hoefdieren die in het bosgebied zouden opduiken (bv. damhert, muntjac, …). 
Daarom wordt geopteerd om, in overleg met specialisten inzake populatiebeheer van deze diergroepen, de 
populatie van deze hoefdieren op een verantwoorde wijze te decimeren.  
Tegenover het ree, dat in Vlaanderen op een natuurlijke wijze sterk uitgebreid is, staan de boseigenaars wel 
positief. Indien het ree in het bosgebied opduikt, zal het getoleerd worden. 
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4.1.12.2. Amfibieën 
 
Kamsalamander 
 
De landbiotoop van de Kamsalamander bestaat uit vochtige hoekjes, kleine bosjes, houtwallen moeras en 
weiland. De waterbiotoop, vooral van belang voor de voortplanting, kan zowel klein als groot zijn, maar bezit 
een rijke watervegetatie, heeft veel schuilmogelijkheden, bezit voldoende open plaatsen op de bodem voor 
de balts. Het water is helder en stilstaand of zwakstromend. Om een gezonde populatie Kamsalamander 
duurzaam te kunnen behouden is het daarenboven belangrijk dat een cluster van poelen aanwezig is. De 
onderlinge afstand tussen deze poelen is idealiter minder dan 500m. De poelen verschillen bij voorkeur 
onderling in grootte en diepte, daardoor worden levenskansen geboden aan zowel jonge als oudere dieren 
(www.hylawerkgroep.be).  
Voor het bos- en natuurbeheer betekent dit ondermeer: 

- Teveel schaduw en bladval in de poelen is ongunstig voor de ontwikkeling van de meeste 
amfibieënsoorten. Deze negatieve invloed van het omliggende bos kan verminderd worden door 
een voldoende afstand te creëren tussen de bosrand en de poel; 
- Door het vrij stellen van de poelen komt materiaal vrij voor de vorming van houtrillen in de 
nabijheid van de poelen. Deze rillen kunnen als geleidende elementen naar het omliggende bos 
dienen maar ook zelf fungeren als geschikt land- en overwinteringsbiotoop voor amfibieën; 
- Gefaseerd opschonen van de poelen in geval van dreigende verlanding of dichtslibben 
(bijvoorbeeld in twee keer in twee opeenvolgende seizoenen). 

4.1.12.3. Reptielen 
 
 
Hazelworm 
 
De status van de Hazelworm in het bosgebied is onduidelijk (zie hoofdstuk 2), vermoedelijk is het dier er 
volledig verdwenen. Doch door de onopvallende levenswijze valt het niet helemaal uit te sluiten dat er hier of 
daar nog enkele individuen aanwezig zijn. Het voorkeurshabitat bestaat uit open plekken (van circa 0.5 ha) 
in het bos. Hazelwormen komen vooral voor op kapvlakten (tot 5 jaar) en in bossen ouder dan 50 jaar, maar 
ook in structuurrijke heide. De dieren zonnen onder stukken hout of strooisel. Bos met een dikke laag 
dennennaalden worden gemeden. Hazelwormen leggen relatief korte afstanden af van 10 tot 15 m per dag. 
Ze worden ondermeer door fazanten gepredeerd (Tonkes 1991). Met het bos- en natuurbeheer kan met de 
Hazelworm worden rekening gehouden door: 

- Het voeren van een beheer gericht op het ontstaan van bosranden; 
- Het laten liggen van dood hout, het bewust aanleggen van takkenrillen en stobbenwallen; 
- Bij plaggen controleren van de te plaggen gedeeltes op de aanwezigheid van Hazelworm; 
- Het behoud en de ontwikkeling van brede heidebermen langs de dreven en bospaden die het 
gebied doorsnijden. 

 
Levendbarende hagedis 
 
In tegenstelling tot de Hazelworm is de Levendbarende hagedis nog wel zo goed als zeker in klein aantal 
aanwezig in het bosgebied. Het dier kan worden aangetroffen langs bosranden, wegen en bospaden, in 
vegetaties van Pijpenstrootje en rond vennen en poelen. Het dier profiteert van een bos- en natuurbeheer 
dat er op gericht is om meer structuurvariatie te creëren en de beschaduwing te verminderen. 
Structuurdiversiteit is even gunstig voor dekking en voor de aanwezigheid van voldoende voedsel. 
Belangrijk is ook dat de maatregelen kleinschalig en gefaseerd uitgevoerd worden. Tegengaan van 
verdroging is een wenselijke beheersmaatregel voor deze soort. De belangrijkste punten ten aanzien van 
het beheer zijn dan ook: 

- Het verhinderen van het dichtgroeien van natte heide met opslag. Behoud van spaarzame bomen 
en struweelbosjes (brem) zijn echter juist gunstig voor het microklimaat (windluwte en dekking); 
- Bevorderen van de vegetatiestructuur waardoor de insectenrijkdom en daarmee de voedselbron 
voor deze hagedissen toeneemt; 
- In geval van begrazing de dichtheden laag houden; 
creëren van brede bermen en zonnige bosranden naar de heidesnippers en open plekken in het 
bos; 
- Reguleren van betreding door mensen en honden (rustverstoring voorkomen). 
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Specifiek voor het bosgebied kan tevens gepleit worden voor de aanleg van verbindingszones tussen 
Brugge-Zuid en het bos- en heidegebied ten zuiden van de E 40, waar de soort nog regelmatig gesignaleerd 
wordt. Vanderheyden en Lambrechts (2007) stellen ten behoeve van deze soort de volgende ontsnipperings 
maatregelen voor, die tevens ook positief zullen uitpakken voor Hazelworm: 

- Omvorming van de brug over de E40-tracé Doornstraat- tot ecoveloduct. Tevens is aanpassing 
van het naar het oosten gekeerde talud noodzakelijk. Het zou veel geleidelijker moeten gemaakt worden. 
Een smal grasland (anno 2007 een paardenwei) dient aangekocht te worden en ingericht: ophogen met 
zand (zodat talud aangeschuind wordt) en beheren als schraal grasland met struweelopslag (Vanderheyden 
en lambrechts, 2007). 

- Omvorming van de tunnel onder de E40 ter hoogte van Beisbroek door er een strook verharding 
weg te nemen en te vervangen door zand. 

- Ten zuiden van de E40 kan het talud naar het oosten niet aangeschuind worden, vermits er een 
asfaltweg ligt (naar GSM-mast). Hier kan het volstaan om stukken struweel te kappen zodat er open plekken 
ontstaan. 
 
Deze maatregelen die door het Agentschap Wegen en Verkeer verder zullen uitgewerkt worden, zijn perfect 
in te passen in de gebiedsgerichte maatregelen die voorzien zijn in het zuidwesten van Beisbroek i.e. de 
ontwikkeling van heide- en struisgrasland, dat in combinatie met bezonde bosranden een geschikt habitat 
voor vermelde reptielen vormt. 

4.1.12.4. Insecten 
 
Algemeen 
 
De meeste insectengroepen hebben baat bij een gevarieerde vegetatiestructuur omdat deze in belangrijke 
mate mee de microklimatologische omstandigheden bepaalt. Veel soorten hebben een voorkeur voor een 
zekere mate van openheid van het landschap, weinig soorten houden van al te gesloten bossen. Zoom- en 
mantelbegroeiing, open plekken in het bos en kruidenrijke graslanden genieten de voorkeur. Het beheer kan 
hierop inspelen door structuurvariatie te stimuleren door: 

- Gevarieerd en extensief maai- en begrazingsbeheer; 
- Gradiënt- en bosrandontwikkeling; 
- Op structuurvariatie gericht bosbeheer. 

 
Andere maatregelen die gunstig kunnen uitpakken voor bepaalde insectengroepen zijn: 
 

- Het behoud of het uitbreiden van open water:  
Naast amfibieën kunnen bepaalde loopkeversoorten en libellen hier volop van profiteren. Voor 
loopkevers benadrukken we het belang van zeer geleidelijke oevers zodat er ‘strandjes’ ontstaan; 
vooral pioniersituaties in de natte sfeer zijn voor loopkevers belangrijk. Dus regelmatig een nieuwe 
waterpartij graven of de oevers opschonen heeft voor deze diergroep de voorkeur op het simultaan 
graven van een reeks poelen. Het is ook belangrijk om enkele poelen of vijverzones voor vee of 
mens (recreanten) ontoegankelijk te houden. Tenslotte wijzen we er nog op dat droogvallen van 
poelen of vijvers moet beperkt blijven zodat het broed van verschillende organismen zich 
ongestoord kan ontwikkelen. 

 
- Plekjes kaal zand in bijvoorbeeld heide, struisgraslanden of op bospaden  zijn eveneens belangrijk  
habitat voor ondermeer bijzondere soorten loopkevers, spinnen, sprinkhanen en bijen.  

 
- Bloemrijke ruigtes met kunnen belangrijke nectarbronnen zijn voor vlinders, zweefvliegen en 
andere bloembezoekende insecten.  

 
 
Bosmieren 
 
Bosmieren bouwen vaak hun nest in de zon beschenen bosrand van naaldhoutbestanden. Plekjes kaal 
zand, heide en korte en wat langere vegetatie in de omgeving biedt hen verder een ideaal habitat. De 
huidige populaties bevinden zich allemaal in het zuidwesten van het bosgebied in bijzonder in de rand van 
de bestanden Beisbroek 4a en 4e, Tudor 2c en 2d. 
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Doordat bosmieren slechte kolonisten zijn, verdient het de aanbeveling om met het beheer rekening te 
houden met bestaande kolonies die 20 tot 25 jaar oud kunnen worden. Bij het beheer kan men rekening 
houden met bosmieren door: 

- Bomen of struiken die het nest beschutten (meestal ten noorden van het nest) NIET te verwijderen; 
- De lichtinval op het nest te vergroten vanaf het zuiden en westen. Dit kan o.a. door het als hakhout 
beheren of kappen van bomen en struiken; 
- Het creëren van nieuwe open plekken in de buurt van bestaande mierenhopen; 
- Het verwijderen van de struiklaag (bramen etc.) rond bestaande nestkoepels; 
- Nesten te markeren en te ontzien bij werkzaamheden (cfr het geplande zoombeheer langs de E40 
in het bijzonder in de rand van de bestanden Beisbroek 4a en 4e, Tudor 2c en 2d. 

De geplande beheermaatregelen in deze zone zijn vooral  botanisch geïnspireerd i.e. met het oog op het 
behoud en de verdere uitbreiding van heide en heischrale begroeiingen met o.a. Rode dophei. De populatie 
bosmieren zal zich onder dergelijk beheer hoogstwaarschijnlijk goed kunnen handhaven en mogelijk zelfs 
uitbreiding nemen, mits men ook rekening houdt met de hierboven geformuleerde aandachtspunten. Het is 
raadzaam om in de toekomstige bosrand ook enkele groepjes dennen te behouden omdat de bosmieren de 
naalden gebruiken voor hun nestbouw. 
 

4.1.12.5. Flora 
 
Veel van de onder 4.1.8. voorgestelde en besproken beheermaatregelen zullen een positief effect sorteren 
op doelsoorten o.a. deze van heide en heischrale graslanden (Tweenervige zegge, Dopheide, Rode 
dopheide, Gagel,...). Hierna wordt enkel nog een pakket zeer specifieke maatregelen voor 2 zeer zeldzame 
soorten, die tevens in een vrij precaire situatie zitten, vermeld: 

      Fladderiep 
 
In Tillegembos werden 3 oude hakhoutstoven van deze iepensoort aangetroffen (bestand Tillegem 16a). 
Voorlopig verkeren de telgen ervan nog in goede staat en fructificeren ze overvloedig. Geleidelijk dreigen 
deze stoven echter overgroeid te geraken door de in het voorbije decennium aangeplante Zomereik. Om 
deze hakhoutstoven in vitale toestand te houden lijkt het ons noodzakelijk om het hakhoutbeheer ervan te 
hernemen, samen met het terugzetten van de aangeplante soorten. Om in Tillegem in de toekomst tot een 
levenskrachtige Fladderiep populatie te komen, zal het noodzakelijk zijn om van deze bomen te oogsten en 
de nakomelingen ervan in te planten op aangewezen plekken (bijvoorbeeld in de vallei van de Kerkebeek: 
bestanden 46a, 46b, 23d, 23c). Samenwerking hieromtrent met het INBO is aangewezen (o.a. in functie van 
het waarborgen van genetische diversiteit m.a.w. al dan niet inbrengen van extra genenmateriaal). 
       

      Stengelloze sleutelbloem 
 
In Eyck ter Schans werden nog een 5 tal exemplaren van deze zeer zeldzaam geworden sleutelbloem 
aangetroffen in 2006. Hiermee is de populatie die hier in de jaren ’80 nog het tienvoudige aan individuen 
telde, zeer sterk gedecimeerd en kan aan de overlevingskansen ervan flink worden getwijfeld. Vermoedelijk 
is een deel van de populatie onder slootbagger terecht gekomen. Het verdient daarom aanbeveling om de 
laatste exemplaren alle levenskansen te gunnen door: 
- te zorgen voor een goede lichtstelling (cfr. Middelhoutbeheer) 
- te voorkomen dat individuen verdwijnen door ‘beheerswerken’ i.e. slootruimingen, werken aan bospad; of 
door overdreven betreding; 
 
Op korte termijn kan tevens gepoogd worden om actief de populatie te herstellen door het verzamelen van 
zaad en dit ter plekke, op geschikte plaatsen uit te zaaien. Een deel van het zaad kan gebruikt worden om 
onder meer gecontroleerde omstandigheden uit te zaaien en de juveniele planten uit te planten. Om een en 
ander tot een goed eindresultaat te brengen, raden we aan om contact op te nemen met het labo Natuur, 
Bos en Landschap van de KUL (Prof. M. Hermy). Ook hier stelt zich de vraag naar eventuele introductie van 
extra genetisch materiaal bv. afkomstig van de populatie van Loppem (gemeentepark). 
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4.1.13. Dood hout en oude bomen 
Globaal is in het bosgebied Brugge-Zuid al een zeker fractie dood hout aanwezig nl. 5% van het stamtal, 
maar slechts 1,6 % van het totale houtvolume. Een aanzienlijk deel van het dood hout betreft dus vooral het 
dunne sortiment. Dik dood hout is vooral beperkt tot Beisbroek, waar al langer gestreefd wordt naar de 
aanwezigheid van meer en vooral dood dik hout in het bos. 
Voor het gehele bosgebied, en voor de openbare domeinen in het bijzonder, wordt in de komende 
planperiode gestreefd naar het verhogen van het totaal dood houtvolume tot minstens 4 % van het totaal 
aanwezige houtvolume. Tevens zal naar een evenwichtige verdeling worden gestreefd van de verschillende 
sortimenten dood hout (liggend en staand). 
Dode bomen kunnen in de privé-bossen minstens op stam blijven staan tot op het voorziene moment van 
dunning indien deze geen gevaar vormen. Eigenaars selecteren enkele dode bomen die nooit weggehaald 
worden en spontaan kunnen verteren. 
Voor de verhoging van het aandeel dood hout zal in eerste instantie ingespeeld worden op het natuurlijke 
verouderingsproces. Er zullen daarom bij de voorbereiding van de dunningskappen ook bomen worden 
geselecteerd die niet bestemd zijn voor de eindkap maar ter plekke kunnen doorgroeien en sterven. In 
Beisbroek worden volledige percelen voorbestemd om spontaan verder te ontwikkelen tot oude bestanden 
met een op termijn hoog aandeel staand en liggend dood hout in alle dikteklassen (bestanden 2g, 2l, 3a en 
3e en 3j). In het domein Tillegem kan een toename van het aandeel dood hout ondermeer gerealiseerd 
worden in de bestanden onder niets doen beheer (19a, 29a, 40a en 42a) en enkele oudere bestanden (11a, 
12a + 18a). In Tudor bieden ondermeer de oudere beukenbestanden mogelijkheid om het aandeel dood 
hout te laten toenemen (bestanden 1d, 2a). Tevens komt het Grove dennenbestand 2c daarvoor in 
aanmerking. Andere bestanden met niets doen beheer zijn Messem 2c en 2b, Chartreusinnengoed 2c, 
Peereboomveld 1 e, Nemery 7a, Eyck ter Schans 1a, Deudon 1a en Holmstuk 6a + 7a. 
Een tweede bron van dood hout levert de boomkap: boomkruinen, en zeker deze van loofbomen met in 
regel dikker takhout (o.a. Beuk en Zomereik), worden hier en daar in het bos al of niet geheel ter plaatse 
gelaten. 
Ten derde kan ook doordacht en selectief dood hout worden geïnduceerd door het ringen van bomen (bv. 
populieren in Tillegemse bestanden langs de Kerkebeek: 23d, 23c, 46a + 46b). Tenslotte worden 
omgevallen bomen, die op wegen of paden zijn terechtgekomen, alleen verzaagd wanneer ze een 
belemmering voor de bosgebruiker vormen. De verzaagde stukken worden bij voorkeur naast het pad of de 
weg gebracht en blijven daar liggen. 
Het dode bomenbeleid vergt extra waakzaamheid voor de veiligheid van de bosgebruiker en begeleidende 
maatregelen (eventueel ontkruinen, vellen, tijdelijk afsluiten van een pad). 
 

 
Foto 13.  Bossen zijn een geliefkoosd speelterrein voor de jeugd. De afbakening van speelzones is nodig om te 
voorkomen dat kwetsbare bostypen schade oplopen door ondoordacht gebruik (Tillegem bestand 23c - 2006). 
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4.1.14. Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de toegankelijkheid 

4.1.14.1. Naar een gemeenschappelijk georganiseerde toegankelijkheid en zonering van de 
bosrecreatie 
 
Voor de opengestelde bossen in het bosgebied wordt een streven naar eenzelfde 
toegankelijkheidsreglementering voorgesteld, die bij de voornaamste toegangen door middel van 
informatieborden zal worden aangekondigd. Het verder uitwerken hiervan zal gebeuren tijdens de looptijd 
van het beheerplan in samenwerking met Westtoer. 
Recreatieve activiteiten kunnen enkel plaatsvinden in overeenstemming met het toegangsreglement en op 
de aangewezen plaatsen en circuits (zie kaart 4-2b). 

4.1.14.2.  Speelzones  
 
In het bosgebied zijn twee speelzones opengesteld  nl. in het Coppietersbos en in het Tillegembos. In het 
Tillegembos zijn de bestanden 3b, 9a, 9b, 9c en 9x voor dit doel voorbehouden. Deze zone ligt ideaal in de 
buurt van parkings en ontspanningsgelegenheid (cafetaria en speelplein, die mee deel uitmaken van de 
afgebakende speelzone) en tevens aan de rand van het bos. In het Coppietersbos zal de stad Brugge 
nagaan of eventuele inrichtingswerken de speelmogelijkheden en toiegankelijkheid kunnen verbeteren.  

4.1.14.3. Dreven en wegen 
 
De openbare bosgedeelten zijn onder voorwaarden vrij toegankelijk op het aanwezige padennet. Het beheer 
van de dreven en paden wordt erop gericht dat deze t.b.v. hun specifieke functie in goede staat van 
bruikbaarheid blijven. Er worden geen aanvullende paden verhard.  Verbeteringen aan onverharde paden 
gebeuren enkel met grond van lokale herkomst. De mogelijkheid wordt gelaten om een bijkomend half 
verhard recreatief fietspad in de rand van Tudor en Chartreuzinnenbos aan te leggen, alsook een 
aanvullend ruiterpadtracé doorheen Tudor, Chartreuzinnenbos en Beisbroek, teneinde een rondgaand 
circuit te vormen. (Zie kaart 4-2b en c).  
De verharde dreven of in recreatieve circuits ingeschakelde dreven blijven in de toekomst behouden en 
onderhouden. Voor secundaire, meestal onverharde, wandelpaden kan het tracé ervan enigszins in de tijd 
wijzigen bv. als gevolg van een omgevallen boom, of langdurig buiten gebruik worden gesteld bijvoorbeeld 
in een afweging tussen veiligheid en het ongemoeid laten voortbestaan van een bestand in de 
aftakelingsfase. Binnen de komende planperiode zal dit mogelijk het geval zijn in Beisbroek 3a, 3e en 3f. 
Het onderhoud wordt echter op ecologische basis geschoeid (zie 4.1.8. dreven). 

4.1.14.3. Gewenste  interne en externe veilige verbindingen voor recreanten 
 
Om het recreatief wandelen en fietsen in de openbare domeinen nog aantrekkelijker te maken is het 
wenselijk dat deze domeinen onderling met elkaar op een veilige manier kunnen verbonden worden. Tevens 
zijn er mogelijkheden om deze bosplaatsen met buiten het bosgebied gelegen domeinen te verbinden. De 
gewenste verbindingen zijn door middel van een suggestieve pijl weergegeven op kaart 4-2a. 
Het betreft ondermeer: 
- De verbinding van de stedelijke domeinen met het provinciedomein Tillegem via een zuidelijke en 
noordelijke passage over de Torhoutse steenweg. 
- De verbinding tussen resp. het domein Tillegem en de stedelijke domeinen met het ten zuiden van de E40 
gelegen bosgebied (Abdij van Zevenkerke en omgeving kasteel Lisbona). De twee al aanwezige tunnels 
onder de E40 komen hiervoor in aanmerking. Het uitwerken van een wandelcircuit en het aanbrengen van 
de nodige signalisatie behoort tot de ambities van het provinciebedrijf Westtoer. De verbinding voor fietsers 
kan naast deze onderdoorgangen ook gebeuren via de autoluwe Doornstraat en brug over de E40. Er 
bestaan trouwens voorstellen om deze brug in de nabije toekomst om te vormen tot een eco-veloduct. 
Kleine zoogdieren, reptielen en vermoedelijk ook bepaalde insectensoorten  zouden op die manier 
eveneens tussen beide bosgebieden kunnen migreren (Vanderheyden en Lambrechts, 2007). De 
concretisering van deze specifieke ingreep zal gebeuren door het Agentschap Wegen en Verkeer. Idem dito 
zijn er voorstellen om de tunnel ter hoogte van Beisbroek ook geschikt te maken als corridor voor kleine 
fauna. 
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- De veilige verbinding van Tillegem met het Chartreusegebied (o.a. Smisjesbos) kan onderwerp zijn van het 
planningsproces dat momenteel lopende is rond dit gebied. 
 

4.1.14.4. Informatieve en educatieve voorzieningen 
 
Om de recreant meer en beter vertrouwd te maken met het bosecosysteem en het beheer ervan worden 
geleide wandelingen georganiseerd. Een belangrijk deel van deze activiteiten wordt gecoördineerd en 
georganiseerd vanuit het natuureducatief centrum van Beisbroek.  
In Tillegembos is het nodig om minstens een deel van de bestaande natuureducatieve buiteninfrastructuur 
op te frissen en te actualiseren. Het betreft meer bepaald de bakstenen schuilinfrastructuur.  
Om het educatieve aanbod verder te diversifiëren, zal ook ingezet worden op specifieke items o.a. de 
(landschaps)historische relicten, die hier en daar nog duidelijk aanwezig zijn (drevenpatroon, sporen van 
oude (bos-) gebruiksvormen b.v. oud hakhout, de (vermeende) motes, de ‘Leghuyt-site’, 
begrazingsaspecten (doel, rassenkeuze)… In een vergelijkbaar kader kan ook de aandacht gevestigd 
worden op merkwaardige (autochtone) bomen en struiken (haagbeuken Galgenbosje, de al vermelde 
hakhoutstoven, oude bomen en hagen)… 
 

4.1.15. Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de jacht 
 
De jacht wordt niet verpacht in de openbare bosgedeelten. In de private gedeelten blijft de huidige 
jachtregeling gelden.  
 

4.1.16. Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de cultuurhistorische 
elementen 
 
In voorgaande paragrafen is al allusie gemaakt op het belang van het landschapshistorische kader. Het 
spreekt dan ook voor zich dat waar noodzakelijk, de nodige inspanningen worden geleverd om het roerend 
en onroerend erfgoed in goede staat van instandhouding te houden. Volgende punten verdienen verder 
aandacht: 
 
- Behoud, herstel en beheer van het historische drevenpatroon (zie 4.1.9. voor details) 
 
- Behoud en beheer van oude bosgebruiksvormen (oud hakhout en soorten, hagen…) bv. herstel van 
hakhout of middelhoutbeheer in de bestanden Beisbroek 4e, 2n; Chartreuzinnenbos 1d en Tudor 2d. 
 
- Behoud en beheer van de parkomgeving nabij de kastelen Tudor, Beisbroek, Tillegem en Peereboomveld:  
daartoe is in de onmiddellijke omgeving van de gebouwen een specifiek tuin- en plantsoenbeheer 
noodzakelijk. Dit stemt overeen met de percelen Tudor (3b) Beisbroek (2t), Tillegem (27x-27w) 
Daarnaast zullen elementen uit de ruimere bos/parkomgeving worden behouden of versterkt bv. 

- Beisbroek: behoud van de zichtassen, gekend als de graslandpercelen 2o, 3b, die beide een 
natuurbeheer zullen krijgen dat er op gericht is enerzijds het graslandstadium te behouden, anderzijds de 
soortenrijkdom te optimaliseren. In deze gevallen wordt tevens nadrukkelijk gepleit voor scherpe grasland-
bosgrenzen, in overeenstemming met de voormalige parkaanleg filosofie. In westelijke richting wordt tevens 
het graslandcomplex 2s + boomgaard 2q  alsdusdanig behouden onder extensief begrazingsbeheer. 
Hiermee wordt de open ruimte en de vista’s van kasteel naar bos en vice versa behouden. 

- Dezelfde aanpak wordt gehanteerd voor de omgeving van het kasteel Tillegem: behoud van de 
zichtas van kasteel naar de Torhoutse steenweg door maaibeheer van het grasveld, herstel van de dreef 
(zie 4.1.9.). In de omgeving van het kasteel worden tevens de bestaande graslanden alsdusdanig behouden 
onder natuurbeheer 25x, 26x, 26y, 29x, 29y en 31x. 

- In geval van Tudor wordt tevens gestreefd naar het herstel van de zichtas vanaf het kasteel over 
de tuin naar het oostelijk gelegen grasland (Engelse landschapsstijl). Binnen de planperiode van het 
beheerplan zullen in dit grasland enkele verjongingsgroepen van bomen aangeplant worden, n.a.v. een 
basisontwerp ter zake. Deze verjongingsgroepen zijn bedoeld om op termijn een solitair te selecteren die als 
vervanger dient voor kwijnende exemplaren. 
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Daarnaast is het belangrijk om binnen de contouren van de parkgedeelten belangrijke “positiebomen” te 
behouden en waar nodig ruimte te geven. Deze bomen, aan de rand van bos en grasland, zijn voor het park 
vaak een zichtpunt of beeldbepalend. Daarom zullen zij bij sterfte worden heraangeplant, ook als het hier 
om niet inheemse soorten gaat. 
 
- Tevens is het belangrijk om een scherpe grens tussen open ruimte en bosrand te behouden. Daartoe is 
het belangrijk om de aan het park grenzende bosbestanden een gesloten karakter te geven. Dus hier bij 
voorkeur geen zware dunningen of kap  in de onder- of bovenetage. 
 
- Behoud en accentuering van de Leghuyt omwalling in Beisbroek en het symboliseren van verdwenen, 
oude nederzettingssites. Om de omwalling te behouden wordt voorzien om de struik en bomenopslag die 
zich in de loop van de jaren heeft gevestigd gefaseerd te kappen en om te vormen tot hakhout (cfr kaptabel 
randzonebeheer in de bestanden 4f, 4s, 4o, 4n en 3m). Exoten die hier en daar aanwezig zijn (tamme 
kastanje, Amerikaanse eik) kunnen best worden vervangen door hakhout van zomereik eventueel in 
bijmenging met hakhout van autochtone haagbeuk (zie hierna, autochtoon materiaal Galgenbosje). 
De binnenste walstructuur verdient een zelfde aanpak. Tevens zijn de voormalige veedrinkputten op te 
schonen en in te richten als amfibiepoel (Beisbroek 3j, 3i) 
 
- Behoud en beheer van het Galgenbosje (voormalig Spaans fort) met de eeuwenoude hakhoutstoven van 
Haagbeuk. De hakhoutstoven hebben al een zeer respectabele leeftijd en het opnieuw afzetten is dan ook 
niet zonder gevaar op afsterven. Daarom wordt voorgesteld om het hakhout verder te laten doorgroeien. 
Van deze exemplaren is ondertussen door het INBO zaad geoogst en uitgezaaid onder 
proefomstandigheden om op die wijze deze genenbron in stand te kunnen houden. 
 
- Herstel of heraanleg van hoogstamboomgaarden. In het Chartreuzinnenbos en in Beisbroek werden in de 
loop van 2004 en 2005 twee voormalige hoogstamboomgaarden als landschapsbepalende elementen in ere 
hersteld. In het Provinciedomein Tillegem is begin 2007 een hoogstamboomgaard aangelegd op perceel 
31y. 
 

4.1.17. Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de visserij 
 
Er wordt geen visserij bedreven in het Bosgebied Brugge-Zuid 
 

4.1.18. Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. gebruik van niet-houtige 
bosproducten 
 
Het is toegestaan om voor eigen gebruik ondermeer beukennootjes en kastanjes te rapen en vruchten 
(bramen) te plukken. 
Voor de oogst van zaden of vruchten voor professionele doeleinden bv. boomkweek, is een 
vergunningsaanvraag bij de bevoegde instanties (eigenaars/beheerders) noodzakelijk. 
In de stedelijke domeinen werden dergelijke aanvragen al positief beantwoord. In principe zal dit ook in de 
toekomst het geval zijn voor zover de aanvraag niet in tegenspraak is met de doelstellingen en de richtlijnen 
van het uitgebreid bosbeheerplan. 
 

4.1.19. Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de milieubeschermende 
functie 
 
Geen specifieke maatregelen 
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4.1.20. Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. wetenschappelijke 
functie 
 
Een aantal lopende onderzoekingen o.a. naar de successie van zwammen op dode dikke beuken (R. 
Walleyn, INBO) en de aanwezigheid van amfibieën alsook een onderzoek van de universiteit Gent naar 
ammoniakdepositie, beide in Beisbroek gaan nog verder door. Andere wetenschappelijke 
onderzoeksprojecten kunnen er steeds uitgevoerd worden mits toestemming van de eigenaar en voor zover 
ze niet in tegenspraak zijn met de doelstellingen en de richtlijnen van het uitgebreid bosbeheerplan. 

4.1.21. Werken die de biotische of abiotische toestand van het bos 
wijzigen 
 
Voor de bestrijding van Amerikaanse vogelkers, zal tot een beter alternatief voor handen is, verder worden 
gebruik gemaakt van een nabehandeling van de struiken met een chemisch product op basis van glyfosaat. 
Er zal alles in het werk gesteld worden om het gebruik van dit herbicide tot het strikt noodzakelijke te 
beperken (enkel via instrijken toepassen op snijvlakken of inhaksnedes van gekapte struiken en niet 
gebruiken in de onmiddellijke nabijheid van waterlopen of poelen). 
 

4.1.22. Planning van de beheerwerken 
 
Bijlage 8 bevat per bestand een overzicht van de geplande beheerwerken door middel van drie tabellen: 
Tabel 4.1 = kaptabel beheer bosbestanden; Tabel 4.2 = Beheer open plekken; Tabel 4.3 = beheer dreven  
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5. Publieke consultatie 
 
Om het brede publiek in kennis te stellen van dit beheerplan en om hen de kans te geven eventuele 
opmerkingen of bezwaren te formuleren werd een openbare consultatieronde georganiseerd in de periode 
van 1 tot 30 juni 2008.  
 
Onderstaand bericht werd hiertoe gepubliceerd in de streekkrant van Noord West-Vlaanderen. Het bericht 
verscheen ook in enkele andere media (Het Nieuwsblad, ledenblad Bosgroep,…). Uit het bericht kan 
afgeleid worden dat er bijkomend aan het ter inzage liggen van het plan twee wandelingen werden 
georganiseerd en ook een openbare toelichting door de milieuraad van de stad Brugge. 
 

Bekendmaking publieke consultatie bosbeheerplan Brugge-Zuid 
De vzw Bosgroep Houtland wenst mee te delen dat het ontwerpbeheerplan voor het bosgebied Brugge-Zuid 
voor publieke consultatie ter inzage ligt. 
Dit plan legt uit hoe de volgende 20 jaar 380ha bos- en natuurgebied in de Brugse deelgemeenten Sint-
Andries en Sint-Michiels zal beheerd worden. Het betreffen de openbare domeinen Tillegem, Beisbroek, 
Tudor, Chartreuzinnenbos, Smisjesbos, Coppietersbos en 100ha privé-bossen.  
Het ontwerpbeheerplan ligt gedurende de periode van 1 tot 30 juni 2008 ter inzage bij de Bosgroep 
Houtland vzw, Streekhuis Tillegem, Tillegemstraat 81, 8200 Sint-Michiels, tussen 8u30 en 12u30 of anders 
op afspraak via 050/40.70.23. In die periode kunnen opmerkingen schriftelijk aan vzw Bosgroep Houtland 
worden gericht. 
Het deel m.b.t. het provinciedomein Tillegembos wordt voorgesteld via een wandeling op zaterdag 14 juni. 
Afspraak om 14u00 aan de parking in de Witte Molenstraat. Het deel m.b.t. de stadsdomeinen Tudor, 
Beisbroek, Chartreuzinnenbos en Coppietersbos wordt voorgesteld bij een open milieu- en natuurraad op 
maandag 16 juni om 19u30 in de Biekorf (Kuipersstraat 3, Brugge) en bij een wandeling op woensdag 18 
juni om 19u00 aan de parking van het natuurcentrum Beisbroek (sterrenwacht) langs de Zeeweg.     

 
Naar aanleiding van deze publieke consultatie kreeg de Bosgroep één reactie per e-mail. Deze was 
afkomstig van het  “Groene Gordel Front Brugge en Ommeland” (GGF), een samenwerkingsverband van 
verengingen en individuen die opkomen voor het natuurlijk en duurzaam karakter van de regio. Het GGF 
heeft geen bezwaren tegen het beheerplan maar wenst op te merken dat de kappingen steeds 
weldoordacht moeten zijn en goed moeten worden voorbereid. Andere opmerkingen van het GGF hebben 
betrekking op de woonparken die echter niet opgenomen zijn in het beheerplan en worden dus hier niet 
behandeld. Als antwoord op de reactie van het GGF wensen de betrokken bosbeheerders mee te delen dat 
met dit beheerplan hun toekomstig bosbeheer juist planmatig en wetenschappelijk onderbouwd aangepakt 
wordt zodat impulsieve of onnodige kapwerken duidelijk worden vermeden. De beheerders zullen er op 
toezien om bij kapwerken geen vermijdbare schade aan te richten.  
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6. Suggesties voor monitoring 

6.1. Monitoring van de natuurwaarden 
 
Het op geregelde tijdstippen uitvoeren van waarnemingen aan flora, vegetatie en fauna op een 
systematische en gestandaardiseerde wijze, laat toe om veranderingen hierin te detecteren, deze in 
verband te brengen met het gevoerde natuurbeheer, dat op zijn beurt op basis van de bevindingen kan 
bijgestuurd worden. Monitoring kan ook helpen om vast te stellen in welke mate de waargenomen situatie 
overeenstemt of afwijkt van de natuurbeheerdoelstellingen. Demeulenaere et al. (2002) biedt een 
handleiding voor monitoring van natuurreservaten binnen een Vlaams kader.  
De monitoring in het gebied Brugge-Zuid zou kunnen gebeuren voor de volgende hierna vermelde 
onderdelen. Het staat de respectievelijke eigenaars/beheerders vrij om deze monitoring al dan niet uit te 
voeren, of slechts bepaalde aspecten te monitoren. 

6.1.1. Systematisch opnemen van de vegetatie aan de hand van 
permanente proefvlakken (Pq’s)  
 
Verspreid over het gebied en op een statistisch verantwoorde wijze verdeeld binnen de verschillende 
doelhabitats (i.e. min 3/type) worden permanente proefvlakkken (PQ)  geplaatst. De vegetatie binnen deze 
PQ’s wordt op een gestandaardiseerde wijze en op regelmatige tijdstippen (bv. 3 tot 4 keer in 10 jaar) 
opgenomen (bv. met de Londo- of een andere adequate bedekkingschaal). Wij geven er de voorkeur aan 
om de grootte van het proefvlak te kiezen in functie van de huidige en de later te verwachten samenstelling 
van en patronen in de vegetatie. De grootte zal dus variëren tussen 5*5 m en 10*10m max, (echter telkens 
dezelfde opp. binnen zelfde typen !). Deze PQ’s zullen een permanente markering krijgen (bv. met behulp 
van houten palen of landmeterstenen in hooiland, begrazingsblokken). Tevens worden de  PQ’s best 
ingemeten met behulp van een nauwkeurige GPS (5-50 cm nauwkeurig). De opnames gebeuren bij 
voorkeur in de maanden mei-juli. Een selectie van vegetatieopnamen gemaakt in voorgaande jaren kunnen 
eventueel als t0-opname  worden gebruikt.  

6.1.2. Inventariseren van de aanwezigheid van aandachtssoorten  
 
      Detailkartering van aandachtssoorten vaatplanten  
 
Voor de kartering van doelsoorten vaatplanten kan men zich inspireren op de karteringsmethode van het 
INBO (zie http://www.inbo.be/content/page.asp?pid=GEB_KUS_detailkartering). De kartering gebeurt aan 
de hand van punten of vlakjes waarbij een bepaling of inschatting van de populatiegrootte of -oppervlakte 
wordt gemaakt. Er wordt een geografische fout van maximaal 7 m nagestreefd. Punten worden gekarteerd 
met hand-GPS; vlakken worden in het veld aangeduid op gedetailleerde gegeorefereerde luchtfoto’s waarna 
ze in één bestand worden gedigitaliseerd (ArcGIS shapefile).  Niet alle zones in het visiegebied moeten 
intensief onderzocht worden. In het bosgebied wordt best de nadruk gelegd op een selectie aan doelsoorten 
m.b.t. 
wijzigingen in de grondwaterstand (natte +obligate freatofyten): bv. Carex acutiformis, Carex paniculata, 
Peucedanum palustre, Salix aurita, Myrica gale, Carex canescens en Lychnis flos cuculi. 
Rode lijstsoorten: Erica tetralix, Erica cinerea,  Potentilla erecta, Solidago virgaurea, Salix repens en Calluna 
vulgaris, Teesdalia nudicaulis, Lycopodiella inundata, Polygala serpyllifolia, P. vulgaris, Genista anglica, 
Carex binervis, Primula vulgaris, Ulmus laevis. 
Oudbosplanten van matig vochtige bodems: Anemone nemorosa, Oxalis acetosella, Viola 
reichenbachiana/riviniana. 
Veenmossen s.l. 
 
       Inventarisatie van amfibieën en reptielen 
 
Controle op het voorkomen van amfibiesoorten gebeurt hier best in de poelen (o.a. met specifieke aandacht 
voor de Kamsalamander naast de andere drie soorten: Kleine watersalamander, Alpenwater- en 
Vinpootsalamander. Voor de exacte werkwijze in verband met de amfibieën verwijzen we naar het 
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poelenproject, gecoördineerd door Hyla, LIKONA en INBO: 
http://www.limburg.be/likona/WherpetVlinaHandleiding.pdf 
Monitoring van de reptielen betreft in eerste instantie het proberen vast stellen van de aanwezigheid 
eventueel uitbreiding van de populaties van Hazelworm en Levendbarende hagedis. 
 
       Broedvogels  
 
Van de broedvogels wordt een integrale territoriumkartering gemaakt langsheen een (aantal) vast(e) 
traject(en) binnen iedere grote landschapseenheid. Het minimum aantal bezoeken is  6/ karteringsronde. 
Specifieke aandacht gaat naar holenbroeders in het bos (in functie van structuurvariatie in het bos: Bosuil, 
Zwarte specht, Gekraagde roodstaart, Bonte vliegenvanger) en soorten van heideachtige situaties 
(Boompieper, Nachtegaal) 
 
      Invertebraten  
 
Vlindertrajecten: bij elke waarneming wordt een maat van zekerheid van een vaste populatie genoteerd  
onzeker: één of enkele individuen 
waarschijnlijk: meer dan 5 individuen 
zeker: waarneming van eieren, rupsen of gedrag van ei-afzet of balts   
 
Onder de aandachtsoorten horen typische bosvlinders: Ijsvogelvlinder en diverse pagesoorten 
Heide gerelateerde soorten: Groentje, Aardbeivlinder,  
Meer algemene soorten van open terrein in casu graslanden: Hooibeestje, Koevinkje, Oranje en Bruin 
zandoogje, Argusvlinder.  
 
Specifieke aandacht dient eveneens te gaan naar de populatie bosmieren in het westelijk deel van 
Beisbroek. Het is belangrijk dat de bestaande mierenhopen in kaart worden gebracht. Door dit éénmaal in 
de 5 jaar te doen kan men de populatieontwikkelingen monitoren Bij het beheer kan men dan rekening 
houden met de resultaten hiervan. 
 

6.1.3. Opmaken van vegetatiekaarten  
 
Het opnieuw karteren van de vegetatie van een gebied, of delen ervan laat toe om verschuivingen in 
vegetatiepatronen vast te stellen. Dergelijke karteringen zijn arbeidsintensief en zijn weinig zinvol om 
frequent uit te voeren. 1/ 10 jaar lijkt ons een goed gemiddelde voor de open terreinen, in bos kan dit zelfs 
tot 1/20 jaar gaan bv. in dat geval ter gelegenheid van het volgende bosbeheerplan. 
 

6.1.4. Opvolgen van de grondwaterstanden a.d.h.v. het aanwezige 
piëzometernetwerk 
 
De vochttoestand van de bodem is een belangrijke differentiërende milieufactor voor flora en vegetatie. 
Opvolging en kennis ervan is dan ook essentieel om veranderingen in flora en vegetatie te helpen begrijpen. 
Jarenlange opvolging a.d.h.v. maandelijkse metingen van de grondwaterstand zijn daarom belangrijk. Een 
piëzometernetwerk ontbreekt vooralsnog grotendeels. 

6.1.5. Monitoring van de bosbouwkundige doelstellingen 
 
      Uitvoeren van de bestandsopnamen  
 
De voor de opmaak van dit beheersplan uitgevoerde bestandsopnamen zijn het ijkpunt voor de volgende 
bestandsopnamen, die bij voorkeur op dezelfde plaatsen en volgens dezelfde techniek zullen worden 
opgenomen. Net zoals bij de vegetatiekartering is een volgende ronde van bosbestandsopnamen slechts 
aan de orde op het einde van de planperiode i.e. bij de opmaak van een volgend bosbeheerplan en na 
uitvoering van de voorgestelde kapregeling. 
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8. Samenvatting 
 
Deel 1 – Beschrijving van het gebied 
 
Situering 
Het bosgebied ‘Brugge–Zuid’ is grotendeels gelegen op het grondgebied van de stad Brugge, 
deelgemeenten Sint-Andries en Sint-Michiels. Het gebied kan ruwweg worden begrensd door de E403 
(Expresweg) in het noorden en oosten, de E40 in het zuiden en de Gistelse steenweg in het westen (kaart 
1-1). 
Het beheerplan telt 25 deelnemende bosbeheerders waarvan de bossen verspreid zijn over 12 bosplaatsen. 
De bosplaatsen hebben een gezamenlijke bosoppervlakte van ruim 400ha. De totale oppervlakte van de 
opgenomen bestanden bedraagt ca. 375ha waarvan 282ha effectief bebost is en waarvan 347ha valt onder 
de definitie van bos volgens het bosdecreet (d.w.z. inclusief open plekken met natuurgericht beheer en 
bosinfrastructuur).  De indeling in bosplaatsen gebeurde op basis van de ruimtelijke ligging van de bossen 
maar ook op basis van het eigendomsstatuut zodat het eenvoudig blijft voor de grote openbare domeinen 
om hun deel als afzonderlijke bosplaats te behandelen. 5 Bosplaatsen bevatten uitsluitend openbare bossen 
(Stedelijke domeinen Tudor, Beisbroek, Chartreuzinnenbos, provinciaal domein Tillegem en  Domeinbos 
Smisjesbos), 4 bosplaatsen bevatten uitsluitend privé-bossen (Holmstuck-Godts Hoeve, Bossen bij 
Peereboom, Versnipperde privé-bossen bij Tudor, Versnipperde privé-bossen bij Chartreuzinnebos). De 
bosplaats Coppietersbos bevat zowel privé-bossen als openbare bossen maar alleen de openbare 
boseigenaars (Stad Brugge en Gemeenschapsonderwijs) zijn deelnemer aan het beheerplan. De bosplaats 
‘Versnipperde bossen bij Tillegem’ omvat bij de deelnemende beheerders naast een aantal privé-eigenaars 
ook het openbare Hertebos van het Vlaamse Gewest. 
Een lijst van de deelnemende bosbeheerders vindt u in bijlage. 
 
Historiek 
De menselijke beïnvloeding van het landschap in het studiegebied startte al zeker 4000 jaar geleden. In het 
oosten van het gebied zijn sporen van grafheuvels uit de Bronstijd gedetecteerd. 
Later, tijdens de Romeinse periode sneed de ‘Diksmuidse Heerweg’ het bosgebied min of meer in twee.  
De bosplaatsen Beisbroek, Tudor, Chartreuzinnenbos, en Peereboom maakten in de middeleeuwen deel uit 
van een groter en behoorlijk nat gebied, bekend als ‘Bencebruch’, waarvan de kern ten zuiden van de 
huidige E40 gelegen was. In de 12de eeuw behoorde het gebied tot de bezittingen van de Sint-Andriesabdij. 
Later (14de eeuw) schonk de Sint-Andriesabdij een deel van deze woeste gronden aan de Kartuizerinnen 
voor het optrekken van een klooster. Deze kloostersite Sint-Anna-ter-Woestijne, werd voorzien van een 
omwalling van ruim 1 km omtrek, die nu nog steeds een nadrukkelijk gegeven is binnen het bosgebied.  
In de 18de eeuw bestond een aanzienlijk deel van het Sint-Andriesveld uit bos. In het zuidwesten, t.h.v. het 
huidige Tudor en van het zuidelijk deel van Beisbroek strekten zich twee grote heidevelden uit. Tussen Sint-
Anna-ter-Woestijne en de hoeve Peereboom kwamen door houtkanten of hagen omgeven akkers voor. Op 
het einde van de 18de eeuw werd dit kerkelijk bezit door de Franse bezetter aangeslagen en in 1798 
openbaar verkocht. Kaarsrechte dreven werden aangelegd om het gebied toegankelijk en bewerkbaar te 
maken. De kaart van Vander Maelen (1845) geeft daarvan een duidelijk beeld. Waar de kwaliteit van de 
bodem het toeliet, werd de heide direct omgezet in akkers en weiden. Elders werd bos aangeplant, met 
vooral beuk en grove den of hakhout van tamme kastanje en Amerikaanse eik. Later in de 19de eeuw kwam 
het gebruik van uitheemse, snelgroeiende naaldboomsoorten in zwang: Lork, Corsikaanse den en 
Douglasspar moesten de financiële baten maximaliseren.  
In de jaren 1830 werden de kastelen Beisbroek en Peereboomveld opgetrokken. De omgeving ervan werd 
als park aangelegd.  
 
De heerlijkheid Tillegem bestond in de Middeleeuwen uit ‘land, meersen, bos, vijvers, water en veld’. 
Tillegem was een bosrijk gebied. Uit de Ferrariskaart (18de eeuw) valt een zelfde beeld af te lezen. In de 
eerste helft van de 19de eeuw bestaat het domein Tillegem hoofdzakelijk uit bos waarin het vandaag nog 
steeds aanwezige drevenpatroon goed herkenbaar is (Kaart 2-2a, Vander Maelen, 1845). In 1963 werd het 
kasteeldomein - zonder kasteel - aangekocht door de Provincie West-Vlaanderen en opengesteld voor het 
publiek. Het kasteel met de omliggende parktuin komt pas in 1980 in handen van de Provincie 
 
Reliëf, waterhuishouding en bodem 
Het bosgebied ligt grotendeels op een tertiaire opduiking waarvan de hoogteligging tot max. 21,5 m reikt 
(omgeving kasteel Tudor & Beisbroek). Het helt af naar het oosten (Tillegembos) tot bij de Kerkebeek waar 
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de hoogteligging nog ongeveer 5 m bedraagt. Het plateau van Beisbroek-Tudor is  vlak tot zeer zwak 
golvend.  
Het gebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van permanent grondwater op geringe diepte, dat 
bovendien aan seizoensschommelingen onderhevig is. De schommeling bedraagt ongeveer 1,5m. Het 
oppervlaktewater van het grootste deel van het gebied, dat niet meteen in de bodem kan dringen, stroomt 
via het aanwezige grachtenstelsel en enkele beekjes naar de Kerkebeek. 
De bodems bestaan er overwegend uit droge tot natte zandgronden van volgend type: 
Zbg: droge zandgronden met duidelijke humus of/en ijzer B-horizont, 
Zcg: matige droge zandgronden met duidelijke humus of/en ijzer B-horizont 
Zdg: natte zandgronden met duidelijke humus of/en ijzer B-horizont 
Zep: natte grond op zand. 
In het Tillegembos komen in het oosten, enkele vlekken matig natte tot natte lemig-zandgrond voor (Sdp 
resp. Sep), ook is een zone met gronden op venig materiaal aanwezig (kaart 2-1). In de vallei van de 
Kerkebeek komen kleigronden voor van het type Efp.  
 
Samenstelling bos 
De boomlaag bestaat uit alle exemplaren met een omtrek op borsthoogte groter dan 20cm. Naar stamtal zijn 
respectievelijk Zomereik en Douglasspar de belangrijkste boomsoorten gevolgd door Tamme kastanje, 
Berk, Beuk en Grove den. Naar gemiddeld houtvolume en bestandsgrondvlak zijn Douglasspar, Zomereik 
en Beuk de belangrijkste boomsoorten i.e. meer dan 70% van de houtvoorraad (Tabel 2-9a, 2-9b en 2-9c).  
Een deel van het bomenbestand betreft dreefbomen, in hoofdzaak bestaande uit Beuk en in mindere mate 
uit Zomereik en Douglasspar. 
Op het niveau van het bosgebied Brugge-Zuid nemen de inheemse boomsoorten ruim 50% van het 
gemiddeld bestandsgrondvlak in.  
Tussen de bosplaatsen onderling zijn er aanzienlijke verschillen (Tabel 2-9d). De bossen in het oostelijk 
deel (omgeving Tillegem) bestaan voor bijna 75% uit inheemse boomsoorten met veel Zomereik en Beuk 
terwijl in het westelijk deel de exoten een hoog aandeel scoren (75%) met vooral Douglas en Lork. 
De verhouding dood/levend hout in de boomlaag bedraagt 5% wat stamtal betreft maar slechts 1,6% wat 
volume betreft. Ook op dit vlak zijn er aanzienlijke verschillen tussen bestanden en bosplaatsen. Het 
Beisbroek is dé bosplaats bij uitstek met al een aanzienlijk volume dood hout in het dikke sortiment. De 
hiermee geassocieerde rijkdom aan paddestoelensoorten is indrukwekkend. 
 
Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte hoger dan 2 meter en een omtrek kleiner dan 20 
cm. De struiklaag is goed ontwikkeld in respectievelijk de bosplaatsen ‘Versnipperde bossen Kerkebeek’, 
‘Beisbroek’, ‘Tillegem’ en de ‘Private bossen bij Peereboom’. Berk, Gewone esdoorn en Tamme kastanje 
zijn de belangrijkste samenstellende soorten.  
Amerikaanse vogelkers vormt vooral een probleem in Tillegem. De soort komt ook veel voor in de 
bosplaatsen ‘Holmstuck-Godtshoeve’ en ‘Beisbroek’. 
 
Wat zaailingen betreft is de Gewone esdoorn dé boomsoort die zich soms in hoge aantallen en op spontane 
wijze weet te vestigen.  Zonder ingrijpen wordt dit waarschijnlijk dé toekomstboom van het bosgebied. 
Daarnaast worden ook regelmatig jonge Gladde iep, Vlier en Amerikaanse vogelkers geteld. Verjonging van 
Gladde iep is wel beperkt tot de vallei van de Kerkebeek. De verjonging van de hier niet van nature thuis 
horende Amerikaanse vogelkers is niet gewenst. 
 
Overige vegetatie  
Het bosgebied behoort volgens de plantenaardrijkskunde tot het Vlaams district, dat vooral wordt 
gekenmerkt door plantensoorten van voedselarme zandgronden bv. Struikhei, Rode dophei, Gagel, 
Pijpenstrootje. Enkele plantensoorten zijn in Vlaanderen alleen nog te vinden ten zuiden van Brugge 
bijvoorbeeld de zeer zeldzame Stengelloze sleutelbloem (enkele nabij Tillegembos) of zijn ook elders 
zeldzaam bijvoorbeeld Rode dophei en Tweenervige zegge. Daarom zal in het bosbeheer ook aandacht 
uitgaan naar het behoud en het beheer van open (heide-) plekken in het bosgebied. 
Tevens komt van een aantal houtige soorten waarschijnlijk autochtoon materiaal voor m.a.w. zijn er 
inheemse (eventueel streekeigen) genenbronnen aanwezig. De meest spectaculaire vondst ter zake betrof 
de naar schatting 400 jaar oude haagbeuken in het Galgenbosje (stad Brugge). Ook de vondst van enkele 
oude hakhoutstoven van Fladderiep (Tillegem) verdient aandacht. 
Op verschillende plaatsen werden ook nog houtige soorten aangetroffen die gerelateerd zijn aan het 
vroegere heidelandschap: naast Struikhei werd ook de zeldzamere Rode dophei (Beisbroek-Tudor), en nog 
enkele exemplaren Gagel gevonden (eigendom Nemery en de bosplaats Tillegem). Op het heideveldje van 
Beisbroek werden een tweetal exemplaren Stekelbrem aangetroffen. Deze soort is er nieuw verschenen na 
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plagwerken. Dit was ook het geval met Moeraswolfsklauw en veenmossen na het vergroten van een 
veedrinkput in hetzelfde terreintje. 
 
Zonder menselijk ingrijpen zouden in het bosgebied verschillende bostypen tot ontwikkeling komen. De 
potentiële natuurlijke bosvegetatie (PNV) die de grootste oppervlakte zou innemen is de droge variant van 
het arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos. De natte variant ervan wordt vooral langs de zuidwestelijke rand 
van het bosgebied verwacht. 
Vandaag bestaat de  begroeiing van het gebied echter uit verschillende andere bostypen. Een belangrijk 
deel van de hoger gelegen, matig vochtige tot droge zandgronden zijn bezet met bos dat zonder enige 
uitzondering tot het verbond van Zomereik (Quercion) kan worden gerekend. Vaak wordt de boomlaag van 
deze bostypen door beuk gedomineerd. Door de sterke beschaduwing van deze soort is de kruid- en 
struiklaag zelden goed ontwikkeld. In de kruidlaag worden hier en daar Pilzegge, Brede stekelvaren, 
Adelaarsvaren en Zachte witbol gevonden. Onder lichtrijke omstandigheden kan Adelaarsvaren sterk gaan 
domineren. Dit is ook het geval voor verschillende bramensoorten. In de natste delen van Tillegembos werd 
het Essen-Esdoornbos, het Ruigtekruiden-elzenbos en het Essen-Olmenbos onderscheiden. Deze bostypen 
behoren tot het Elzen-Vogelkersverbond (Alno-Padion). Een aanzienlijk deel van het bosgebied bestaat uit 
naaldhoutaanplanten. De open plaatsen, binnen het bos, bestaan voornamelijk uit kapvlaktestruweel (vaak 
bramen) en droge Struikhei vegetaties.  
 
Ruim 20% (80 ha) van de opgenomen bestandsoppervlakte bestaat uit open ruimte waarvan 10% (40 ha) 
een natuurgericht beheer kent. Op de open plekken in het bos komt soms nog heide voor. De naar 
oppervlakte belangrijkste heideterreintjes bevinden zich respectievelijk in Beisbroek, het Chartreuzinnenbos 
en in het Tillegembos. Struikhei is er de meest opvallende heidesoort maar ook Rode dophei en de Gewone 
dophei (Tillegem) zijn soms aanwezig. Om deze voor het natuurbehoud waardevolle heidegebieden in stand 
te houden is een aangepast beheer nodig (plaggen, maaien en of extensief begrazen met schapen en 
geiten). Het overgrote deel van de open plekken in het bosgebied betreft graslanden, die nog vaak een 
landbouwgebruik hebben (Beisbroek, Chartreuzinnenbos) of als gazon gebruikt worden. Onder een geschikt 
natuurbeheer (maaien met afvoer van het maaisel in combinatie met extensief grazen) zal de soorten- en 
bloemenrijkdom van deze graslanden in de toekomst sterk toenemen (bv. Tillegembos).  
 
Een cultuurhistorisch en ecologisch gezien belangrijk landschapselement zijn de dreven. Enkel in de 
lichtrijke dreven is de kruidlaag goed ontwikkeld. De begroeiing heeft er dan in de beste gevallen een 
struisgrasland-, een heide of heischraal grasland karakter. Helaas zijn mooi ontwikkelde situaties met 
Struikhei en of Rode dophei zeer zeldaam geworden. De begroeiing op droge, lichtrijke bospaden is zeer 
vergelijkbaar met de hierboven geschetste vegetatietypen. Op natte plaatsen komen echter andere en vaak 
soortenrijke vegetaties voor. De mooist ontwikkelde voorbeelden liggen in de Kerkebeekvallei (eigendom 
Nemery) en vragen zondermeer om een aangepast beheer. Het gaat hier om een heischrale begroeiing met 
Dophei, Tormentil en Trekrus als meest vermeldenswaardige soorten. 
 
Fauna 
In het Bosgebied Brugge-Zuid zijn vooral park- en bosvogels goed vertegenwoordigd. Soorten van 
structuurrijke heidevegetaties met struikjes, zijn in belangrijke mate als broedvogel verdwenen  
Onder de roofdieren zijn er waarnemingen bekend van ondermeer Vos, Wezel en Hermelijn. Vermoedelijk is 
ook de Steenmarter aanwezig. Het gebied zou in principe ook het habitat van de Boommarter kunnen zijn.  
Het bosgebied is een belangrijk leefgebied voor vleermuizen De ijskelder in Beisbroek is een belangrijke 
winterverblijfplaats voor deze diergroep. Onder de knaagdieren zijn Wild konijn en Rode eekhoorn de meest 
waargenomen soorten. 
In het bosgebied Brugge-Zuid komen verschillende waterpartijen voor die een geschikt 
voortplantingsbiotoop voor amfibieën vormen. De drie meest frequent waargenomen soorten zijn de 
Alpenwatersalamander, de Kleine watersalamander en de zeldzamere Vinpootsalamander. Ook de zeer 
zeldzame Kamsalamander zou nog aanwezig zijn. 
Onder de dagvlinders, vinden we minstens twee duidelijke ecologische groepen: enerzijds soorten van open 
terrein (graslanden) bv. Bruin en Oranje zandoogje en soorten van ruigten en bosranden. 
Onder de kevers zijn de zandloopkevers typerend voor de zandige open terreinen. In het Beisbroek is 
vermoedelijk een belangrijke populatie van grote houtbewonende kevers aanwezig o.a. Sinodendron 
cylindricum (Rolrond Vliegend Hert) die leeft in rottend beukenhout. Deze groep van kevers zou in de 
toekomst baat kunnen hebben van de keuze om de hoeveelheid zwaar dood hout in het bos te laten 
toenemen. 
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Deel 2 - Beheerdoelstellingen  
 
De beheerdoelstellingen werden geformuleerd op het niveau van het bosgebied. Het is ook op dit niveau dat 
deze zullen worden gerealiseerd via de beschreven maatregelen in de komende 20 jaar.  Aangezien de 
belangen en interesses van elke individuele eigenaar verschillen, moet en kan elke doelstelling en 
maatregel niet bij elke eigendom gerealiseerd worden. In de bossen van de Stad Brugge en de provincie 
vormen de ecologische en de sociale functie (recreatief, educatief) de eerste beoordelingsnorm bij het 
bepalen van het beheer. De economische functie is daaraan ondergeschikt. In de privé-domeinen is de 
recreatieve en educatieve functie minder relevant aangezien deze in het algemeen afgesloten zijn voor het 
publiek. De eigenaars streven een rendabel beheer na waarbij de kosten en de opbrengsten van 
beheeringrepen elkaar in evenwicht houden. Hierbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met het 
verbeteren van de ecologische bosfunctie. Niet te onderschatten is ook de cultuurhistorische, 
landschappelijke en milieubufferende (geluid, beeld) functie van een aantal privé-bossen aangezien deze 
deel uitmaken van historische kasteeldomeinen en/of gelegen zijn nabij de woning van de beheerder.  
 
De belangrijkste beheerdoelstellingen op het niveau van het bosgebied laten zich als volgt samenvatten: 
 
2.1 Aandacht voor de economische bosfunctie 
 
Het bosgebied biedt goede potenties voor houtoogst. Algemeen kan gesteld worden dat het de bedoeling is 
om nu en in de toekomst deze potenties te benutten en te behouden voor de volgende generaties. 
In de grote meerderheid van de bestanden worden achtjaarlijkse dunningen voorzien. Bij deze dunningen 
wordt ervoor gezorgd dat de bomen met de beste houtkwaliteit voldoende licht krijgen om verder te groeien. 
Zo blijft de potentie om in de toekomst waardevol hout te oogsten bewaard. Hierbij is het de bedoeling om te 
streven naar kwaliteitshout. Dit betekent dat de bomen dik mogen en moeten worden (min. 150cm omtrek) 
en dat er bij de dunningen geselecteerd wordt op rechtheid en takvrijheid van de stammen. Dergelijke 
dunningen vinden plaats in 260 ha bos zodat slechts in 22ha (18 bestanden) de economische functie 
volledig wegvalt. 
Het dunningshout wordt vermarkt zodat er de komende jaren een interessant aanbod is voor de lokale 
houtsector.  
Een aantal  bosverplegende maatregelen (geen gebruik van pesticiden, vaste uitrijpistes bij vellingen, 
stimuleren van een bodemverzorgende struiklaag,…) moeten ertoe bijdragen dat de groeikracht van de 
volwassen bomen ook in de toekomst behouden kan blijven.  
Bestanden die specifiek werden aangelegd voor houtproductie met snelgroeiende, uitheemse bomen (Am. 
eik, Douglas, Corsikaanse den, Lork) worden in de regel niet kaalgekapt maar verder uitgedund zodat de 
economische potenties van deze bestanden bewaard blijven voor de toekomst en de bomen een omtrek 
kunnen bereiken voor kwaliteitshout. 
Bij een bos in de verjongingsfase dient het gevoerde beheer er op gericht te zijn dat het bos voldoende 
potentie krijgt tot houtoogst op latere leeftijd. Dit betekent dat zowel soort, aantal en kwaliteit van de 
verjonging opgevolgd moet worden.  
Ten slotte zal jaarlijks niet meer hout gekapt worden dan wat er in dezelfde periode is bijgegroeid zodat er 
geen roofbouw op het bosgebied gepleegd wordt. Hiervoor zijn in het beheerplan duidelijke cijfers 
weergegeven.  
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2.2 Aandacht voor de ecologische bosfunctie 
 
- Evenwichtige soortensamenstelling 
Het bosgebied kent een verleden van een sterk productiegerichte bosbouw met snelgroeiende, uitheemse 
soorten. Momenteel wordt bijgevolg gestreefd naar een meer evenwichtige soortensamenstelling door het 
aantal inheemse loofboomsoorten (vooral Zomereik, Berk, Lijsterbes, Beuk, Esdoorn) gestaag te laten 
toenemen. Momenteel bestaat zo’n 40% van de bestanden voor meer dan 90% uit inheemse soorten. Op 
het einde van de termijn van het beheerplan (2027) zal dit ca. 60% zijn. Echter ook in de dan nog gemengde 
bestanden zal het aandeel inheems loofhout aanzienlijk groter zijn dan dit momenteel het geval is. 
 
- Verhogen van de structuur en de variatie 
Om het aantal verschillende soorten planten en dieren (de biodiversiteit) die leven in het bos voldoende op 
peil te houden wordt gestreefd naar gevarieerde en structuurrijke bossen. Dit betekent onder meer dat de 
volgende doelstellingen gerealiseerd dienen te worden: 

- Zowel op korte als lang termijn zal er gezorgd worden voor een goede verdeling van de 
leeftijdsklassen van de bomen. Momenteel zijn bestanden ouder dan 100 jaar 
ondervertegenwoordigd in de leeftijdscurve (<5% van bosareaal) en is er een zeer talrijk voorkomen 
van bestanden tussen 40 en 80 jaar oud. Om op lange termijn voldoende jonge bestanden te 
behouden zal zo’n 15% van het bosareaal verjongt worden binnen de termijn van het beheerplan 
(33 bestanden, 48ha). Dit betreffen voornamelijk bestanden uit de categorie 40-80 jaar. Het aandeel 
bestanden ouder dan 100 jaar zal toenemen tot zo’n 15% van het bosareaal. In de oude bestanden 
mogen bomen hun natuurlijke leeftijd bereiken. 

- Er wordt gestreefd naar een goed ontwikkelde struik- en kruidlaag. De aanwezigheid van de 
woekerende Am. vogelkers hierin wordt zo veel mogelijk tegengegaan. Rododendron wordt beperkt 
tot strategische locaties (parken, bosranden,…).    

- Het aandeel dood hout dat nu slechts 1,5% van het totale houtvolume uitmaakt, zal toenemen tot 
minstens 4% en maximum 10% van het totale houtvolume. Hierbij zal er een goed evenwicht zijn 
tussen rechtopstaand dood hout en liggend dood hout en zullen er ook voldoende dikke dode 
bomen aanwezig te zijn. Vooral zwaar dood hout van Zomereik en Beuk ontbreken nu meestal nog. 
Een derde van alle levende organismen in het bos is op één of andere manier van dood hout 
afhankelijk om te blijven overleven. 

- In zo’n 22ha bos worden geen dunningen meer voorzien en kan de natuur spontaan evolueren. Het 
betreffen voornamelijk oude bestanden en/of bestanden in de buurt van de Kerkebeek. 

- Waar dit mogelijk is zonder de andere doelstellingen in gevaar te brengen, geniet natuurlijke 
verjonging de voorkeur op kunstmatige verjonging. 

- De grens tussen bos en open ruimte wordt minder scherp gemaakt door het laten ontwikkelen van 
een aantal bosranden (mantel van struiken en zoom van kruiden). 

- Het hakhout- en middelhoutbeheer heeft een historische waarde voor de streek en draagt bij aan de 
structuurrijkdom van de bossen. Waar mogelijk wordt deze bedrijfsvorm hersteld.  

 
- Open plekken vormen een belangrijk deel van het bosgebied. 
Ruim 20% van het bosgebied bestaat uit open plekken, momenteel wordt slechts 10% op natuurgerichte 
wijze beheerd. Op de overige 10% wordt voornamelijk aan intensieve landbouw gedaan. Het betreffen 
voornamelijk gronden in eigendommen van de overheid zodat een natuurgericht beheer van deze gronden 
zeker een haalbare doelstelling is. De richtlijn van de Vlaamse overheid om te streven naar 5 tot 15% open 
plekken met natuurgericht beheer wordt nu dus reeds gehaald. Voor de planperiode zal getracht worden de 
huidige 10% natuurgeriocht beheerde open plekken op te trekken tot minimum 13% indien verder geen 
landbouwgronden uit pacht komen of worden aangekocht en maximum 30% anders. 
Een aantal open plekken kunnen naast een ecologische ook een belangrijke recreatieve (bv. als 
speelweide) en esthetische functie (bv. rond de kastelen) vervullen. 
Open plekken met natuurwaarden zullen vakkundig worden beheerd om de natuurwaarde ervan te 
optimaliseren bv.; ontwikkeling tot droge, natte heide, bloemrijk grasland etc.; 
Het beheer is erop gericht een aantal specifieke soorten te bevoordelen. Noemenswaardig zijn bijvoorbeeld 
Struikheide, Rode dopheide, Gewone dopheide, Brem, Hazelworm, Levendbarende hagedis, 
Roodborsttapuit, Grasmus, Fitis, Groene specht, Boompieper, Gekraagde roodstaart, Dagvlinders, Groene 
zandloopkever,… 
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- Poelen en waterpartijen 
Waterpartijen zijn eerder schaars in het gebied doch op meerdere plaatsen een wezenlijk onderdeel van de 
kasteelpark sites. Zowel om ecologische, cultuurhistorische als esthetische redenen is het behoud op lange 
termijn en het adequaat beheer ervan geboden.  
In het bosgebied is een waardevolle amfibieënpopulatie aanwezig, die in de toekomst alle 
overlevingskansen verdient. Vooral de aanwezigheid van Kamsalamander noopt tot aandacht (EU-
habitatrichtlijnsoort). Het beheer van de poelen en waterpartijen zal er in het algemeen op gericht zijn om 
aan watergebonden diersoorten, waarbij ook libellen een opvallende plaats innemen, een excellent leef- 
en/of voortplantingsgebied te bieden en dit door te zorgen voor een goede waterkwaliteit en een gevarieerde 
waterplanten- en oeverbegroeiing.  
 
- Dreven 
Het behoud van de drevenstructuur als karakteristiek landschapselement met historische betekenis is een 
belangrijke doelstelling voor het gebied. Hetzelfde geldt voor de andere zichtassen van de kasteelparken.  In 
een aantal gevallen hebben ook de dreven een belangrijke natuurwaarde omdat bijvoorbeeld relicten van 
heide of heischraal grasland aanwezig zijn. Oude dreefbomen zijn daarenboven belangrijk als nestbomen 
voor holenbroeders en vleermuizen. Het optimaliseren van deze waarden vergt een aangepast beheer. Het 
behoud van deze waardevolle landschapselementen betekent ook het planmatig verjongen ervan indien 
nodig. 
 
- Nog enkele bijzondere ecologische doelstellingen  
In de beekbegeleidende bossen wordt de aanwezigheid van gewone Esdoorn beperkt tot maximaal 20% 
kroonbedekking. 
Er is speciale aandacht voor behoud en uitbreiding van de zeldzame Fladderiep. 
 
2.3 Aandacht voor de sociale en educatieve bosfunctie 
 
Het gebied dient als stadsrandbos te voldoen aan de behoeften voor zachte recreatie (wandelen, bosspelen, 
fietsen, paardrijden, natuurbeleving,…) van de omwonenden. Gezien de eerder beperkte bosoppervlakte en 
de vele bezoekers worden fietsers en ruiters zo veel mogelijk gescheiden van voetgangers en lopen fiets- 
en ruiterpaden zo veel mogelijk langs de bosranden en in het open gebied tussen de bossen. Speelzones 
worden aangeduid op specifiek geselecteerde locaties die goed bereikbaar zijn en waar het bos voldoende 
draagkracht hiervoor heeft. 
Omwille van de rust voor de natuur en de bewoners zal de recreatie zich concentreren in de talrijke  
openbare domeinen en niet in de privé-bossen.  
Het is belangrijk dat recreanten de cultuurhistorische en ecologische waarden van het gebied leren kennen 
bij hun bosbezoeken. 
 
2.4 Aandacht voor de milieubeschermende functie 
 
Elk bosgebied vervult zonder veel maatregelen een aantal van deze functies (geluidscherm, luchtzuivering, 
bodembescherming,…). Vermeldenswaardig in Brugge-Zuid is dat het bos fungeert als belangrijk 
infiltratiegebied voor neerslagwater. Dit zorgt voor voldoende aanvulling van de grondwatertafel maar vooral 
voor het beperken van de piekbelastingen op de waterlopen (Kerkebeek). Het behoud van deze 
sponscapaciteit is uiteraard een doelstelling voor het bosbeheer. 
 
2.5 Aandacht voor de cultuurhistorische en archeologische functie van het bos 
 
Parkstructuren (graslanden, zichtassen, tuinen,..) worden behouden en hersteld waar nodig. 
In de tuinen en parken wordt gewerkt met soorten en vormen eigen aan de oorspronkelijke stijl. 
Het historisch drevenpatroon wordt behouden en verjongd waar nodig. 
Historische reliëfs (wallen, taluds,,…) worden niet beschadigd door graven, stukrijden, betreding,… 
De nodige vorming voor recreanten wordt voorzien om deze in contact te brengen met de aanwezige 
historische waarden.   
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Deel 3 - Beheermaatregelen 
 
Om het noodzakelijke bos- en natuurbeheer op een planmatige en efficiënte wijze te kunnen uitvoeren zijn 
aan het beheerplan drie samenvattende beheertabellen toegevoegd namelijk de kapregeling, met per 
bestand een aanduiding wanneer de dunningen resp. eindkap dienen plaats te vinden; een beheertabel voor 
de open ruimten met aanwijzingen voor de meest geschikte periode en type beheer in functie van de 
doelstellingen; en tenslotte een tabel met aanwijzingen voor het drevenbeheer. 
 
Bosomvorming 
Zoals gesteld in de doelstellingen zal het aandeel bestanden met meer dan 90% inheemse bomen 
toenemen van 40% tot ruim 60% van de beboste oppervlakte in de loop van het beheerplan. Om het 
bosklimaat te respecteren zal dit nergens via kaalkappen gebeuren. Drie manieren van omvorming komen 
wel voor. Enerzijds is er het bevoordelen van inheemse soorten t.o.v. uitheemse soorten bij dunningen in 
gemengde volwassen bestanden. Dit proces gaat zeer geleidelijk waarbij er zelfs geen gaten in het 
kronendak ontstaan. Uiteraard is er hierbij geen bosverjonging nodig. De twee overige manieren van 
omvorming gaan gepaard met bosverjonging. Deze zullen dan ook toegepast worden op de homogene 
naaldhoutbestanden van 40-80jaar oud waarvoor was aangetoond dat deze het meest in aanmerking 
kwamen om te verjongen aangezien deze oververtegenwoordigd waren in de leeftijdscurve van het 
bosgebied. Een eerste manier betreft het uitvoeren van groepenkappen waarbij elke groep een diameter 
van 30 tot 50m omvat. Deze groepenkap wordt toegepast op locaties waar de houtkwaliteit slecht is, waar 
dus onvoldoende tot geen toekomstbomen aanwezig zijn. Afhankelijk van de locatie kan gekozen worden 
voor natuurlijke verjonging of voor inplanten in de groepen. Anderzijds is er de methode van de schermslag 
waarbij er gedurende lange tijd sterke dunningen worden uitgevoerd om een nieuwe generatie te laten 
uitschieten (bezaaïngskap) of te laten opgroeien (belichtingskap). Bestanden waar verjongingskappen 
plaats vinden worden in de kaptabel aangeduid met het symbool “Xv”. 
Het hakhout en middelhout wordt actief hersteld en beheerd in 22ha bos (24 bestanden, zie kaptabel). Dit 
gaat gepaard met het opnieuw afzetten van het hakhout en het gelijktijdig (direct na hakhoutkap) uitvoeren 
van sterke dunningen in het hooghout waarbij schaduwsoorten (Beuk) zo veel mogelijk verwijderd worden. 
 
Bosverjonging 
48ha Bos wordt actief verjongd via schermslagen of groepenkappen. In deze bestanden blijft echter ook 
steeds een oude generatie van overstaanders aanwezig. Bij natuurlijke verjonging wordt een menging van 
inheemse en uitheems boomsoorten aanvaard zolang de doelstelling van omvorming niet in gevaar komt. 
Indien de natuurlijke verjonging weinig succevol is, zal worden gekozen voor aanplanten met inheemse 
soorten in de grote gaten (min. 30-50m). De hoofdboomsoorten op droge gronden zijn Beuk, Zomereik, 
Berk, Lijsterbes en Esdoorn. Op nattere gronden Zomereik, Zwarte els, Iep (Fladderiep, Gladde iep), Wilg, 
Berk en Es. Bijmengingen met Linde, Haagbeuk en Ratelpopulier zullen de variatie verhogen op alle 
aanwezige bodemtypes. 
 
Op te volgen uitheemse soorten 
Amerikaanse vogelkers wordt zo veel mogelijk bestreden, hierbij kan waar nodig door alle eigenaars in het 
beheerplan gebruik gemaakt worden van het herbicide glyfosaat. Rododendron wordt bestreden in de 
bosbestanden waar hij door woekering het ecosysteem dreigt te verstoren. Verjonging van Am. eik, Esdoorn 
(inheems!) en Tamme kastanje wordt opgevolgd en gereduceerd indien nodig. 
 
Beheer van jonge bestanden 
Jonge aanplantingen worden door maaien vrijgesteld van concurrerende vegetatie (bramen, Adelaarsvaren) 
in die mate dat de eindscheut steeds voldoende licht heeft.  
Een ongewenste soortenmenging door natuurlijke verjonging kan bijgestuurd worden door de ongewenste 
exemplaren te verwijderen (afbreken, maaien, uittrekken). Toekomstbomen kunnen worden opgesnoeid. In 
de eerste plaats betreft dit dan het verwijderen van dubbele toppen. Bij het opsnoeien dient steeds de helft 
van de totale lengte als kroon behouden te blijven. Voor de meeste soorten wordt gestreefd naar takvrije 
stammen van 6 tot 8m. Voor Douglas kan dit iets hoger (10-12m). Dit betekent dat de kroon altijd de helft tot 
tweederde van de totale boomhoogte inneemt. Dunningen bij jonge bomen beginnen pas wanneer de 
gewenste takvrije stam bereikt is. Voor Zomereik kan dit tot 30 jaar duren. 
 
Dunningen en kapwerken 
Bijna alle bestanden in het gebied hadden de voorbije jaren te leiden onder dunningsachterstand vanwege 
de slechte houtmarkt. Hierdoor zijn vele kronen slecht ontwikkelt. De dunningen zullen voortaan gebeuren 
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met een omloop van 8 jaar. In jonge bestanden of wanneer er slechts zwak werd gedund, kan om de 4 jaar 
een facultatieve dunning plaatsvinden. 
Bij het dunnen worden toekomstbomen vrijgesteld. De meerderheid van deze bomen zijn rechte, takvrije, 
gezonde bomen met symmetrische en goed ontwikkelde kroon. Toch zullen ook bomen met een bijzondere 
belevingswaarde en bomen met een bijzondere ecologische waarde specifiek vrijgesteld worden. In 
gemengde bestanden worden de inheemse soorten en/of de inheemse soorten die het minst aanwezig zijn, 
bevoordeeld bij de dunning. 
Bij verjongingskappen is het steeds de bedoeling dat een aantal bomen per hectare verder oud mogen 
worden. Hiermee zal rekening gehouden worden bij de selectie van de bomen. 
Hakhout wordt afgezet met een omlooptijd van 8-12 jaar voor de bomen op de rijkere gronden (Els, 
Esdoorn) en een omloop van 12 tot 16 jaar voor de soorten op de armste gronden (Tamme kastanje, 
Esdoorn). In de middelhoutbossen dienen voldoende sterke dunningen in het hooghout te gebeuren en 
worden spaartelgen of zaailingen geselecteerd om het hooghout geleidelijk te verjongen.     
 
Exploitatie 
Het vellen en ruimen van bomen is niet toegestaan tijdens de schoontijd, het broedseizoen van de vogels (1 
april t.e.m. 30 juni). 
In de natte bossen langs de Kerkebeek wordt het gebruik van zware machines zo veel mogelijk vermeden. 
In alle bosbestanden wordt gewerkt met exploitatiepistes indien relevant zodat de machines niet willekeurig 
doorheen het bos rijden. 
 
Beheer van de open plekken 
In veel gevallen is de huidige voedingstoestand van de bodem te hoog om biologisch kwaliteitsvolle open 
plekken te verkrijgen. Verschraling van bodem is daarom nodig. Dit kan gebeuren via drie manieren. Een 
eerste techniek is het jarenlang volhouden van een specifiek maaibeheer met afvoeren van het maaisel. 
Een andere mogelijkheid is het al dan niet oppervlakkig verwijderen van de bovenste bodemlaag (plaggen of 
afgraven). In bepaalde situaties kan ten slotte begrazing zonder bemesting de meest aangewezen 
beheervorm zijn. De verschraling verloopt dan wel erg langzaam.  
Het beheerplan vermeldt voor elke open plek de voorziene beheertechniek. 
 
Beheer van de dreven 
In Tudor en Beisbroek zullen twee dreven gekapt en opnieuw beplant worden vanwege de hoge ouderdom 
van de bomen en het bijbehorende gevaar voor recreanten. Twee andere dreven in deze bosplaatsen 
worden verjongd vanwege een andere gewenste boomsoort en één dreef zal worden verwijderd om een 
zichtas van het kasteelpark Tudor te herstellen. 
Een aantal dreven zullen worden verlengd.  
Het bosbeheer van de aangrenzende bestanden wordt afgestemd op de dreefbomen zodat deze en hun 
ondergroei niet verdrukt geraken. 
Voor de soortenrijkste dreefbermen wordt een gericht maaibeheer voorzien zodat de interessante 
ondergroei zich verder kan ontwikkelen.  
 
Bosranden 
Waar mogelijk wordt er rond de permanent open plekken in de bossen een meer geleidelijke overgang met 
het bos voorzien door middel van een struikenrand. Langs de E40 bevindt zich een belangrijke randzone 
met oa. Rode dopheide en bosmieren die verder zal worden ontwikkeld. 
 
Poelen en waterpartijen. 
Deze zullen tijdig worden geruimd bij dreigende dichtslibbing, liefst gefaseerd in de tijd. Oevers worden 
afgeschuind waar mogelijk. Er wordt gezorgd voor een structuurrijke begroeiing zonder al te veel 
beschaduwing en bladval.   
 
Aandacht voor bijzondere soorten 
De nodige maatregelen worden genomen om volgende soorten te helpen bij hun voortbestaan: diverse 
soorten vleermuizen, Boommarter, Steenmarter, Kamsalamander, Hazelworm, Levendbarende hagedis, 
Bosmier, Fladderiep, Stengelloze sleutelbloem. 
Voor vele van deze soorten zou het interessant zijn om te streven naar een natuurlijke verbinding van het 
gebied Brugge-Zuid met het gebied Sint-Andriesveld ten zuiden van de autostrade. De mogelijkheden 
hiervoor worden de komende jaren onderzocht. 
 
Dood hout 
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In het gebied is er vooral nood aan dik, rechtopstaand dood hout. Door de veroudering van de bestanden 
wordt verwacht dat dit de komende jaren spontaan zal toenemen. Openbare eigenaars behouden alle dode 
bomen voor zo ver deze geen gevaar betekenen voor bezoekers. Privé-eigenaars laten de dode bomen 
minstens staan tot op het moment van dunning en behouden naar eigen inzichten enkele dode bomen om 
spontaan te laten verteren. 
 
Toegankelijkheid 
Het beheerplan bevat een aantal overzichtelijke kaarten waarop de toegankelijkheid van de wegen en de 
recreatieve routes zijn weergegeven. Ruime speelzones zijn voorzien in Tillegem en Coppietersbos. Enkele 
uitbreidingen van de toegankelijkheid (ruiterpad, fietspad) worden voorzien in de domeinen van de stad 
Brugge. De openbare beheerders zullen de komende jaren ook de mogelijkheden nagaan om Tillegem 
recreatief beter te verbinden met de stadsdomeinen van Brugge. Daarnaast zullen ook de recreatieve en 
ecologische verbindingsmogelijkheden met groene gebieden uit de omgeving worden onderzocht. Ten slotte 
komen er verbeteringen in de informatieve en educatieve voorzieningen om de bezoekers nog meer kennis 
te laten maken met de waarden van het gebied. 
 
Jacht 
Momenteel is er geen jacht in de bossen van het gebied met uitzondering van jacht in de bossen van de NV 
Chartreusinnengoed en in de omgeving van PIDO (Provinciaal Instituut voor Diep Oligofrenen). 
 
Beheer van cultuurhistorische elementen 
Het betreft hier onder meer de maatregelen die reeds werden weergegeven onder de aandachtspunten 
dreven en middelhoutbeheer.  
Voor het beheer van de parken en tuinen gelden specifieke maatregelen die uiteraard min of meer los staan 
van de economische en ecologische doelstellingen. Belangrijk is het behoud van zichtassen, gazons, 
plantsoenen, boomgroepen, positiebomen, monumentale bomen en de weldoordachte begrenzing van de 
parkzones met soms scherpe randen tussen bos en open ruimte. 
Een specifieke maatregel is het behouden en accentueren van de Leghuyt omwalling te Beisbroek door 
deze zone meer en meer als hakhout te gaan beheren en het hooghout te laten verdwijnen. Ook het 
Galgenbosje met eeuwenoude stoven van Haagbeuk en enkele recent gerestaureerde boomgaarden 
genieten de hoogste aandacht. 
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9. Bijlagen 
 
Bijlage 1: Verpachtingen, verhuringen en in gebruikgevingen 

Stedelijke bosplaats Beisbroek 
Stedelijke bosplaats Chartreuzinnenbos 
Stedelijke bosplaats Tudor 

 
Bijlage 2: Toegangsreglementeringen van de openbare bosplaatsen 

Domeinbossen 
Provinciale bosplaats 
Stedelijke bosplaatsen 

 
Bijlage 3: Kadastrale percelen 
 
Bijlage 4 Gegevens kasteelparken 
 
Bijlage 5: Biota 

5a. vaatplanten 
5b. mossen en korstmossen 
5c. zwammen 
5d. vegetatieopnamen (bos, open plek, dreven) 
5e. bomensamenstelling boomgaard Chartreuzinnenbos 

 
Bijlage 6: Biota - fauna 

6a. avifauna 
6b. zoogdieren 
6c. amfibieën en reptielen 
6d. ongewervelden 

 
Bijlage 7: Bestandskenmerken 

Tabel bestandskenmerken 
 
Bijlage 8: Bos- en natuurbeheermaatregelen 

Kaptabel 
Natuurbeheermaatregelen open plekken 
Drevenbeheer 

 
Bijlage 9: Samenvatting subsidie-aanvragen Bosdecreet 
 
Bijlage 10: Goedkeuringen door ANB en de deelnemende bosbeheerders 
 
Bijlage 11: Handleiding bij het bosbeheerplan 
 
Afzonderlijke documenten bij het beheerplan  
(op aanvraag verkrijgbaar bij de Bosgroep) 
 

- Kaartenbundel 
- Individuele bestandskaarten en bestandsfiches 
- Resultaten inventaris bosbouwopnamen + dreven 
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Bijlage 3: Kadastrale gegevens 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Overzichtstabel deelnemers

Code Naam beheerder Naam bosplaats/naam bos Opgenomen opp. (ha) Adres Postnr. Plaats

O7+O8 Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaams Gewest Smisjesbos + Versnipperde bossen bij Tillegem/Hertebos 10,39 Zandstraat 255 8200 Brugge 

P17 Bailleul Marcel Versnipperde privé-bossen bij Tudor / Krulleput 1,63 Torhoutse Steenweg 603 8200 Brugge 

P13 Carlier Jozef Versnipperde privé-bossen bij Chartreuzinnenbos 0,41 Witte Molenstraat 55 8200 Brugge 

P5 Chartreusinnengoed NV Privé-domeinen bij Peereboom / Chartreusinnengoed 9,35 Diksmuidse Heerweg 500 8200 Brugge

O9 De Boomhut - BSGO Gemeenschapsonderwijs Coppietersbos/ De Boomhut 1,51 Kon. Leopold III-laan 102 8200 Brugge

P12 Declerck-Raskin Versnipperde privé-bossen bij Chartreuzinnenbos 0,30 Sneppendreef 12 8200 Brugge

P16 Demuynck - De Clerck Denise Versnipperde privé-bossen bij Tudor 0,31 Noorderboomgaard 7 8000 Brugge

P9 Deudon de le Vielleuze Louis Prive-domeinen langs de Kerkebeek 5,44 Lorkendreef 20 8200 Brugge

P11 Dienstencentrum Ter Dreve VZW - Dhr. Goetgeluck Versnipperde bossen bij Tillegem 1,50 Koning Albert I-laan 188 8200 Brugge

P1 + P3 Elphica NV
Holmstuck-Godtshoeve/Godtshoeve + Versnipperde bossen bij 

Chartreuzinnenbos/Messem
16,37 Torhoutse Steenweg 408 8200 Brugge

P18 Hillewaert Noël Versnipperde bossen bij Tillegem 1,27 Espendreef 2 8200 Brugge

P2 Lagrou Francine Versnipperde bossen bij Tillegem 0,82 Oudegemsebaan 12 8370 Blankenberge

P19 Maréchal Jozef Versnipperde bossen bij Tillegem 0,25 Leopold Debruynestraat 64 8310 Brugge

P8 Nemery de Bellevaux Paul Prive-domeinen langs de Kerkebeek 7,68 Abelendreef 5 8200 Brugge

P7 Peereboomveld NV Privé-domeinen bij Peereboom / Peereboomveld 20,82 Torhoutse Steenweg 452 8200 Brugge

P15 Plancke Irena Versnipperde privé-bossen bij Tudor 0,22 Brugsesteenweg 331 8520 Kuurne

O6 Provincie West-Vlaanderen Provinciaal domein Tillegem 102,32 Koning Leopold III-laan 41 8200 Brugge

P22 Ramon-Eneman Noël Versnipperde bossen bij Tillegem 0,18 Karel de Goedestraat 10 8000 Brugge

O1+O2+O3+

O4+O5
Stad Brugge

Stedelijke domeinen Beisbroek, Tudor, Chartreuzinnenbos, 

Coppietersbos(/Galgenbos)
162,89 (135,57 'bos') Burg 12 8000 Brugge

P20 Van Acker Jean Versnipperde bossen bij Tillegem 0,99 Torhoutse Steenweg 529 8200 Brugge

P4 van Outryve d'Ydewalle Bertil Holmstuck-Godtshoeve / Holmstuck 10,92 Torhoutse Steenweg 412 8200 Brugge

P6 van Outryve d'Ydewalle Emmanuel Privé-domeinen bij Peereboom / Peereboom 9,88 Diksmuidse Heerweg 445 8200 Brugge

P10 van Outryve d'Ydewalle Ghislena Privé-domeinen langs de Kerkebeek / Eyck Ter Schans 3,80 (niet goedgekeurd) Koning Albert I-laan 190 8200 Brugge

P14 Vandenbroucke Johnny Versnipperde privé-bossen bij Chartreuzinnenbos 0,17 Olympialaan 29 8200 Brugge

P21 Zusters van de H. Jozef vzw Versnipperde bossen bij Tillegem/ Vogelzang 3,10 Torhoutse Steenweg 511 8200 Brugge

372,52 (343,68 goedgekeurd 'bos')

Totale opgenomen oppervlakte op basis van kadasterdata: 372,52 ha

Totale opgenomen oppervlakte op basis van planimetrie studiebureau (GIS): 374,80 ha

Opgenomen maar (nog) niet behorende tot bos volgens bosdecreet: 27,32 ha in Beisbroek (stad Brugge), opp. op basis van GIS

Opgenomen maar niet goedgekeurd door de eigenaar (verkocht): 3,80 ha van Outyve d'Ydewalle Ghislena

Oppervlakte in aanmerking voor subsidie opmaak beheerplannen: 343,68 ha

Totale opgenomen oppervlakte openbare eigenaars (volgens kadaster): 277,11 ha

Totale opgenomen oppervlakte privé-eigenaars (volgens kadaster): 95,41 ha



Medeëigenaars

Naam beheerder Naam bosplaats/naam bos Opgenomen opp. (ha) Eigenaar(s) Adres Postnr. Plaats Opmerking

Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaams Gewest Smisjesbos + Versnipperde bossen bij Tillegem/Hertebos 10,39 Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaams Gewest Zandstraat 255 8200 Brugge

Bailleul Marcel Versnipperde privé-bossen bij Tudor / Krulleput 1,63 Bailleul, Marcel Charles & Toortelboom Annie Maria Torhoutse Steenweg 603 8200 Brugge 

Carlier Jozef Versnipperde privé-bossen bij Chartreuzinnenbos 0,41 Carlier, Jozef Alfons & Himpens Marie Therese Witte Molenstraat 55 8200 Brugge 

Chartreusinnengoed NV Privé-domeinen bij Peereboom / Chartreusinnengoed 9,35 Vennootschap Chartreusinnegoed Diksmuidse Heerweg 500 8200 Brugge Is eigenaar van alle percelen, uitgezonderd percelen: afd. 27 - F - 73a + 74a + 75a

Janssens De Bisthoven, Elisabeth Valerie Koning Leopold III-laan 4 8200 Brugge Overleden eigenaar van percelen: afd. 27 - F - 73a + 74a + 75a (vruchtgebruik)

van Outryve d'Ydewalle, Stanislas Louis Diksmuidse Heerweg 500 8200 Brugge Is eigenaar van percelen: afd. 27 - F - 73a + 74a + 75a

"De Boomhut" BSGO Gemeenschapsonderwijs Coppietersbos/ De Boomhut 1,51 Domein v/h Gemeenschapsonderwijs Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel

Declerck-Raskin Versnipperde privé-bossen bij Chartreuzinnenbos 0,30 Declerck, Alfons Karel & Raskin, Monique Marie Sneppendreef 12 8200 Brugge

Demuynck - De Clerck Versnipperde privé-bossen bij Tudor 0,31 Demuynck, Denise Agnes Noorderboomgaard 7 8000 Brugge

De Clerck, Philip Alberic Noordreiestraat 67 8000 Brugge

Deudon de le Vielleuze Louis Prive-domeinen langs de Kerkebeek 5,44 Deudon de le Vielleuze, Louis Martial Lorkendreef 20 8200 Brugge

Dulait, Jeannine Germaine Lorkendreef 20 8200 Brugge

Deudon de le Vielleuze, Maximilien Edouard Reux 9 5590 Ciney

Deudon de le Vielleuze, Christine Isabelle Vliertjeslaan 27 3090 Overijse

Dienstencentrum Ter Dreve VZW Versnipperde bossen bij Tillegem 1,50 Vereniging/Dienstencentrum Ter Dreve Koning Albert I-laan 188 8200 Brugge

Vereniging der Zusters der Kindsheid van Maria ter Spermalie Snaggaardstraat 9 8000 Brugge

Elphica NV Holmstuck-Godtshoeve / Godtshoeve + Messem 16,37 Vennootschap Elphica Torhoutse Steenweg 408 8200 Brugge Vennootschap Elphica is eigenaar van alle percelen.

Bogaert, Elisabeth Marie Schotspad 7 8300 Knokke-Heist De eigenaars Bogaert Elisabeth, Bogaert Philip en Bogaert Catharina

Bogaert, Philip Jean Platanendreef 4 8200 Brugge zijn eigenaar van de percelen in de afdelingen 24 en 27 van Brugge

Bogaert, Catharina Annie Potaardestraat 42 9250 Waasmunster maar niet van de percelen in de afdeling 30 van Brugge.

Hillewaert Noël Versnipperde bossen bij Tillegem 1,27 Hillewaert, Noël Lucien & De Wispelaere, Jacqueline Eveline Espendreef 2 8200 Brugge

Lagrou Francine Versnipperde bossen bij Tillegem 0,82 Maertens, Maria Theresia Daverlostr. 170, app. 87 8310 Brugge

Lagrou, Claudine Marie Koningin Elisabethlaan 1 8000 Brugge

Lagrou, Francine Therese Oudengemse laan 12 8370 Blankenberge

Maréchal Jozef Versnipperde bossen bij Tillegem 0,25 Maréchal, Theresia Maria Bossuytlaan 10 8310 Brugge

Maréchal, Fernand Wijnenburgstraat 57 8000 Brugge

Maréchal, Jozef Leo Leopold Debruynestraat 64 8310 Brugge

Maréchal, Paul Hendrik Katelijnestraat 148A 8000 Brugge

Maréchal, Agnes Maria Kestelstraat 113 9880 Aalter

Nemery de Bellevaux Paul Prive-domeinen langs de Kerkebeek 7,68 Cauwe, Genevieve Chantal Abelendreef 5 8200 Brugge Eigenaar van: afd. 26 - A - 236 + 239a + 240a en afd. 24 - A - 502a + 504f + 672a + 672b + 673

Nemery de Bellevaux, Paul Jean Lorkendreef 18 8200 Brugge Is eigenaar van de percelen: afd. 24 - A - 501b + 501c.

Nemery de Bellevaux, Jacques Marie Abelendreef 5 8200 Brugge Overleden eigenaar van het perceel: afd. 24 - A - 504e.

Peereboomveld NV Privé-domeinen bij Peereboom / Peereboomveld 20,82 Vennootschap Peereboomveld Torhoutse Steenweg 452 8200 Brugge

Plancke Irena Versnipperde privé-bossen bij Tudor 0,22 Plancke, Irena Emelia Brugsesteenweg 331 8520 Kuurne

Plancke, Pierre Victor Engstegenseweg 15 3520 Zonhoven

Werbrouck, Francis Georges Schierveldestraat 33 8800 Roeselare

Werbrouck, Marie Caroline Eikenlaan 22 9070 Destelbergen

Provincie West-Vlaanderen Provinciaal domein Tillegem 102,32 Provincie West-Vlaanderen Koning Leopold III-laan 41 8200 Brugge

Ramon-Eneman Noël Versnipperde bossen bij Tillegem 0,18 Eneman, Maria Eleonore Oude Zak 34 8000 Brugge

Eneman, Magda Louise Garenmarkt 17/9 8000 Brugge

Eneman, Anna Julia Karel de Goedestraat 10 8200 Brugge

Eneman, Joseph Marie Pijpeweg 7 8310 Brugge

Eneman Paul Diederik vande Elzasstraat 6 8200 Brugge

Eneman Jan Kerkstraat 31 2490 Balen

Eneman Marc Kaboutermanstraat 35 3000 Leuven

Eneman Rik Mimosalaan 16 3191 Boortmeerbeek

Stad Brugge Stedelijke domeinen Beisbroek, Tudor, Chartreuzinnenbos, Coppietersbos(/Galgenbos)162,89 Stad Brugge Burg 12 8000 Brugge

Van Acker Jean Versnipperde bossen bij Tillegem 0,99 Van Acker Jean Jacques & Coudenys, Magda Maria Torhoutse Steenweg 529 8200 Brugge

van Outryve d'Ydewalle Bertil Holmstuck-Godtshoeve / Holmstuck 10,92 van Outryve d'Ydewalle, Bertil Marie Torhoutse Steenweg 412 8200 Brugge

van Outryve d'Ydewalle Emmanuel Privé-domeinen bij Peereboom / Peereboom 9,88 van Outryve d'Ydewalle, Emmanuel Charles Diksmuidse Heerweg 445 8200 Brugge Is eigenaar van alle percelen, uitgezonderd perceel: afd. 27 - E - 65 d (vruchtgebruik).

van Outryve d'Ydewalle, Josse Rene Torhoutse Steenweg 450 8200 Brugge Is eigenaar van perceel: afd. 27 - E - 65d

van Outryve d'Ydewalle Ghislena Privé-domeinen langs de Kerkebeek / Eyck Ter Schans 3,80 Verhaegen-van Outryve d'Ydewalle, wed. Rene Georges/Ghislena, Alberta Koning Albert I-laan 190 8200 Brugge Is eigenaar van percelen: afd. 24 - A - 497g + 497n, overige percelen vruchtgebruik.

Verhaegen, Georges Marie Robert Dalechamplaan 50 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe De eigenaars Verhaegen, Georges Marie, Verhaegen, Sybille Marie en Verhaegen, Muriel Claude

Verhaegen, Sybille Marie Marie-Joselaan 115 B4 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe zijn eigenaar van de percelen in de afdeling 24 - A - 497k + 497l + 497p + 511b

Verhaegen, Muriel Claude Aime Smekensstraat 14 1030 Schaarbeek

Vandenbroucke Johnny Versnipperde privé-bossen bij Chartreuzinnenbos 0,17 Vandenbroucke-Pieters, Johnny Clement Olympialaan 29 8200 Brugge

Zusters van de H. Jozef vzw Versnipperde bossen bij Tillegem/ Vogelzang 3,10 Vereniging Zusters van de H. Jozef Torhoutse Steenweg 511 8200 Brugge

Vereniging/WOTC/Westvlaams observatie en therapeutisch centrum Torhoutse Steenweg 511 8200 Brugge Hebben perceel afd. 24 - A - 269s in erfpacht.

372,52



Bijlage 3: Overzicht van de kadastrale percelen die deel uitmaken van het uitgebreid 
bosbeheerplan Brugge-Zuid. 
 
Openbare bosplaatsen  
 
Bosplaats O1 / Beisbroek (eig. Stad Brugge) 
 

Brugge,  perceel opp.(ha) aard aard 2007 bestand 
26,F 249c 0,41 dreef  1a 
26,F 355c 1,08 grasland  1a 
26,F 356c 0,01 bos  1a 
26,F 250d  3,80 bos + grasland  1c+1b+1d
26,F 251b2 0,58 parking  1e 
26,F 251c2 0,85 parking  1e 
26,F 252r 3,79 bouwland  1g 
26,F 252s 0,35 dreef  1g 

26,F 
252t 

3,97 
bos, grasland, 

bouwland 
 

1g 
26,F 240a 0,68 grasland  1h 

26,F 
252p 

6,98 
bouwland, 
grasland 

 
1h 

26,F 252v 3,03 grasland  1h 
26,F 254b 0,42 dreef  1h 
26,F 238d2 0,85 hoeve  1i 
26,F 503f 3,12 bouwland  1j 
26,F 505g 2,39 grasland  1j 
26,F 509b 1,21 boomgaard, bos  1k 
26,F 510b 0,18 boomgaard  1k 
26,F 510c 0,29 boomgaard  1k 
26,F 510d 0,07 dreef  1k 
26,F 511b 0,83 boomgaard  1k 
26,F 513a 0,86 boomgaard  1k 
26,F 259h 1,00 bos, woning, tuin  2b 
26,F 259g 2,53 bos, grasland  2d 
26,F 261 0,33 bos, grasland  2d 
26,F 260 0,77  grasland  2e 
26,F 262 0,30 bos  2f 
26,F 258a 2,36 bos  2g 
26,F 256a 0,32 dreef  2h 
26,F 257 1,99 bos  2h 
26,F 236d 4,95 bos, grasland  2l 
26,F 235b 0,01 bos (ex serre)  2m 
26,F 236c 0,00 bos (ex lusthuisje)  2m 
26,F 236b 0,01 ijskelder  2n 
26,F 230a 0,61 grasland  2q 
26,F 232e 0,60 grasland  2q 
26,F 215a 0,02 grasland   2q 
26,F 226b 0,37 boomgaard, weg  2q 
26,F 227b 0,01 woning  2t 
26,F 228b 0,29 hoeve  2t 
26,F 233g 0,38 kasteel, tuin  2t 
26,F 237b 1,09 dreef  2t 
26,F 214a 1,38 bos, grasland  2u 
26,F 215b 1,16 bos, grasland, 

weg 
 2u 

26,F 219a 0,13 dreef (helft)  2u 
26,F 219b 0,13 dreef   2u 

Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid, Bijlage 3 – Kadastrale gegevens                                                      1 
 



26,F 222c 0,55 bos  2u 
26,F 220 0,16 bos  2v 
26,F 221 0,07 dreef   2v 
26,F 222a 0,96 bos  2v 
26,F 517 0,23 bos  2v 
26,F 222b 0,11 dreef   2w 
26,F 224c 0,70 tuin, dierenpark  2w 
26,F 224d 0,17 huis  2w 
26,F 514 6,99 bos, grasland  3a 
26,F 515 0,29 bos  3e 
26,F 516 1,21 bos  3f 
26,F 519b 4,71 bos, dierenpark  3g 
26,F 520 0,29 dreef  3g 
26,F 521 0,03 bos  3j 
26,F 522 0,13 bos  3j 
26,F 523 0,21 bos  3j 
26,F 524 0,14 bos  3j 
26,F 525 0,03 bos  3j 
26,F 526 0,07 bos  3j 
26,F 531 1,43 bos  3j 
26,F 532 0,40 dreef  3j 
26,F 499m 0,42 bos  4a 
26,F 499n 0,08 dreef  4a 
26,F 501b 0,18 dreef  4a 
26,F 501m 0,42 dreef  4a 
26,F 501e 1,90 bos  4a 
26,F 501f 0,05 dreef  4a 
26,F 500c 1,37 bos  4d 
26,F 499p 0,11 dreef  4e 
26,F 499r 0,13 bos  4e 
26,F 499s 0,95 bos  4f 
26,F 499w 0,01 bergplaats  4f 
26,F 498e 0,01 bergplaats  4h 
26,F 499v 2,54 bos, stapelplaats  4h 
26,F 534 1,59 grasland  4i 
26,F 535 0,76 grasland  4i 
26,F 536 0,19 dreef  4i 
26,F 547a 0,19 bos  4i 
26,F 538 1,68 grasland, bos  4j 
26,F 501L 0,70 bos  4a 
26,F 533 0,90 bos  4k 
26,F 537 0,72 bos  4k 
26,F 539 0,21 bos  4l 
26,F 551e 0,30 bos  4l 
26,F 551v 0,07 bos  4l 
26,F 540 0,18 bos  4m 
26,F 541 0,34 bos  4m 
26,F 542 0,17 dreef  4n 
26,F 543 0,23 bos  4n 
26,F 544 0,90 bos  4n 
26,F 545 0,10 bos  4n 
26,F 546 0,87 bos  4n 
26,F 547b 0,27 bos  4n 
26,F 548a 0,19 dreef  4q 
26,F 549b 1,79 heide  4q 
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26,F 551s 0,13 bos  4r 
26,F 551t 0,23 bos  4r 
26,F 551w 0,31 bos  4r 
26,F 551f 0,45 bos  4u 
26,F 551x 0,26 bos  4u 

  97,27    
(*) eigendom Volkssterrrenwacht Beisbroek vzw 
 
 
Bosplaats O2 / Chartreuzinnenbos (eig. Stad Brugge) 
 

Brugge,  perceel opp.(ha) aard aard 
2007 

bestand 

27,F 78 0,3220 bos  1a 
27,F 79a 0,0625 bos  1a 
27,F 80a 0,0420 bos  1a 
27,F 81a 0,0686 bos  1a 
27,F 82 0,2070 bos  1a 
27,F 83 0,1450 bos  1a 
27,F 77b 0,1880 bos  1c 
27,F 77d 0,7102 bos  1c 
27,F 84a 1,5500 bos  1c 
27,F 91a 0,4467 bos  1c 
27,F 86a 0,7360 bos  1d 
27,F 87a 0,2430 bos  1e 
27,F 88a 0,8480 heide  1f 
27,F 89a 1,1660 heide  1f 
27,F 108a 0,9440 heide  1h 
27,F 109a 1,1080 bos  1h 
27,F 110a 0,5070 bos  1h 
27,F 111a 0,3300 bos  1h 
27,F 107b 0,7517 bos  1j 
27,F 116b 0,6935 bos  1j 
27,F 112a 0,7160 bos  1k 
27,F 113a 0,2000 bos  1k 
27,F 114a 0,1770 bos  1k 
27,F 115a 0,2370 bos  1k 
27,F 122a 0,2490 bos  2a 
27,F 123a 0,1780 bos  2a 
27,F 124a 0,1890 bos  2a 
27,F 125a 0,6860 bos  2a 
27,F 120a 0,6550 weiland  2b 
27,F 121a 0,7190 weiland  2b 
27,F 136b 1,5751 weiland  2b 
27,F 126 1,8850 boomgaard  2c 
27,F 127 0,1010 weiland  2c 
27,F 131d 0,1200 weiland  2d 
27,F 134d 0,2473 weiland  2d 
27,F 135a 0,1080 weiland  2d 
27,F 139c 0,4182 weiland  2d 
27,F 129d 0,5361 weiland  2e 
27,F 133b 0,3115 weiland  2e 
27,F 130e 0,0769 bos  2f 
27,F 132b 0,1200 bos  2f 
27,F 132f 0,1219 bos  2g 
27,F 138b 0,2132 bos  2g 

  20,9094    
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Bosplaats O3 / Coppietersbos (eig. Stad Brugge) 
 

Brugge,  perceel opp.(ha) aard Aard 
2007 

bestand 

27,D 548s 3,64 bos  1a 
 
 
Bosplaats O4 / Galgebos (eig. Stad Brugge) 
 

Brugge,  perceel opp.(ha) aard Aard 
2007 

bestand 

27,D 544p 0,51 bos  1a 
 
 
Bosplaats O5 / Tudor (eig. Stad Brugge) 
 

Brugge,  perceel opp.(ha) aard Aard 
2007 

bestand 

27,E 115 0,64 bos  1a 
27,E 119 0,61 bos  1a 
27,E 117 0,19 bos  1b 
27,E 118 0,29 bos  1b 
27,E 111 0,24 bos  1c 
27,E 112 0,04 bos  1c 
27,E 113 0,15 dreef  1c 
27,E 114 2,88 bos  1c 
27,E 121 0,14 dreef  1c 
27,E 141a 0,52 bos  1c 
27,E 145 0,63 bos  1c 
27,E 120 1,86 bos  1d 
27,E 140a 2,06 bos  1d 
27,E 142 0,34 bos  2a 
27,E 143 1,09 bos  2a 
27,E 144 0,15 dreef  2a 
27,E 146b 1,57 bos  2c 
27,E 147a 0,09 dreef  2c 
27,E 148a 0,87 bos  2c 
27,E 148e 0,05 dreef  2c 
27,E 150c 0,19 bos  2c 
27,E 151a 0,27 bos  2c 
27,E 152d 0,05 bos  2c 
27,E 187c 0,17 dreef  2c 
27,E 188b 0,14 dreef  2c 
27,E 189c 0,16 bos   2c 
27,E 190c 0,32 bos   2c 
27,E 191c 0,14 bos   2c 
27,E 148f 0,44 bos  2d 
27,E 137a 0,13 dreef  3a 
27,E 138a 2,96 bos  3a 
27,E 139a 0,15 dreef  3a 
27,E 116 0,58 dreef  3b 
27,E 122e 0,01 bergplaats  3b 
27,E 122f 0,00 bergplaats  3b 
27,E 122t 0,10 gebouw (*)  3b 
27,E 123 0,14 dreef  3b 
27,E 127c 0,60 dreef  3b 
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27,E 122v 2,98 park  3c 
27,E 122s 0,21 kasteel (*)  3d 
27,E 110 3,50 bos  3f 
27,E 130r 0,75 grasland, bos  4a 
27,E 130s 0,06 bos  4a 
27,E 136b 0,41 grasland, bos  4a 
27,E 136e 0,52 bos  4a 
27,E 130e2 0,02 tuin  4b 
27,E 130f2 0,39 tuin  4b 
27,E 130v 0,20 bos  4b 
27,E 125a 0,69 grasland, bos  4c 
27,E 126f 0,10 grasland, bos  4c 
27,E 130w 0,19 bos  4c 
26,A 21c 1,00 bos, grasland  4e 
26,A 25d 0,55 bos, grasland  4e 
26,A 17e 1,67 parking, bos, gras  4f 
26,A 22d 0,94 bos, grasland  4f 
27,E 124 2,39 grasland, bos  4f 
27,E 125b 0,24 grasland, bos  4f 
27,E 108 1,91 bos  4h 
27,E 109 0,15 dreef  4h 
26,A 22e 0,21 bos  4i 
27,E 126g 0,13 grasland, bos  4i 

  40,17    
(*) eigendom vennootschap VEVAN 
 
 
Bosplaats O6 / Tillegem (eig. Provincie West-Vlaanderen) 
 

Brugge,  perceel opp.(ha) aard Aard 
2007 

bestand 

24,A 571 1,31 bos  10a 
24,A 572a 0,82 bos  10b 
24,A 568b 0,25 vijver  10w 
24,A 568b 0,63 gazon  10x 
24,A 573a 1,76 bos  11a 
24,A 574 0,00 bos  11a 
24,A 578e 0,00 bos  12a 
24,A 575a 1,20 bos  12a 
24,A 597a 0,00 bos  14a 
24,A 595a 1,46 bos  14a 
24,A 599a 0,78 bos  14b 
24,A 587b 0,00 bos  15a 
24,A 583b 0,00 bos  15a 
24,A 582b 0,50 bos  15a 
24,A 582a 1,34 bos  15a 
24,A 594 0,00 bos  15a 
24,A 593 0,93 bos  15b 
24,A 593 0,30 bos  15c 
24,A 593 0,65 bos  15c 
24,A 592 0,00 bos  16a 
24,A 591 0,83 bos  17a 
24,A 590 1,18 bos  17a 
24,A 588a 1,01 bos  18a 
24,A 589a 1,58 bos  19a 
24,A 589a 0,48 bos  19a 
24,A 588b 0,63 bos  19b 
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24,A 662d 0,00 weiland  19x 
24,A 587a 0,00 weiland  19x 
24,A 585a 0,00 weiland  19x 
24,A 583a 3,35 weiland  19x 
24,A 586 0,00 weiland  19x 
24,A 601e 0,13 bos  1a 
24,A 602c 0,16 bos  1b 
24,A 602c 0,51 bos  1c 
24,A 602c 0,85 parking  1t 
24,A 603k 0,00 heide  1u 
24,A 603h 2,42 heide  1u 
24,A 603k 0,13 grasland  1x 
24,A 603k 0,26 grasland  1x 
24,A 509b 0,00 ruigte  21x 
24,A 498c 1,60 bos  23a 
24,A 498b 1,39 bos  23a 
24,A 498c 1,51 bos  23b 
24,A 498c 0,30 bos  23b 
24,A 499c 0,00 bos  23c 
24,A 237 2,32 bos  23c 
24,A 674 0,00 bos  23d 
24,A 238 1,70 bos  23d 
24,A 674 0,24 grasland  23x 
24,A 511c 0,24 bos  24a 
24,A 512 0,00 bos  24a 
24,A 510 2,65 bos  24a 
24,A 512 0,29 bos  25b 
24,A 512 0,57 bos  25b 
24,A 513 0,45 bos  25c 
24,A 600b 0,00 grasland  25x 
24,A 514 1,15 grasland  25x 
24,A 521c 0,15 dienstgebouw  26t 
24,A 521b 0,00 dienstgebouw  26t 
24,A 521c 0,35 gazon  26x 
24,A 523 0,14 boomgaard  26y 
24,A 523 0,12 boomgaard  26y 
24,A 522 0,60 weiland  26z 
24,A 527a 0,14 kasteel  27t 
24,A 530f 0,00 water  27w 
24,A 528a 0,26 water  27w 
24,A 526 0,24 water  27w 
24,A 517c 0,55 gazon  27x 
24,A 524a 0,00 bos  29a 
24,A 496d 0,00 bos  29a 
24,A 495e 3,08 bos  29a 
24,A 533h 0,00 bos  29b 
24,A 532f 0,55 bos  29b 
24,A 532g 0,00 grasland  29x 
24,A 525b 0,00 grasland  29x 
24,A 494d 0,81 grasland  29x 
24,A 529b 1,06 weiland  29y 
24,A 535a 1,45 bos  30a 
24,A 538e 0,00 bos  30b 
24,A 538d 1,18 bos  30b 
24,A 538e 0,26 bos  30c 
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24,A 538e 0,51 bos  30c 
24,A 538e 0,51 parking  30t 
24,A 537 0,00 volkstuinen  30x 
24,A 536 2,04 volkstuinen  30x 
24,A 537 0,38 bos  31a 
24,A 579f 0,81 dienstgebouw  31t1 
24,A 578d 0,00 parking  31t2 
24,A 578c 0,22 parking  31t2 
24,A 581b 0,37 gazon  31x 
24,A 578g 0,00 weiland  31y 
24,A 578f 1,18 weiland  31y 
24,A 663b 0,30 bos  34a 
24,A 666b 0,00 bos  35a 
24,A 665b 0,00 bos  35a 
24,A 664c 0,00 bos  35a 
26,A 225c 2,35 bos  35a 
24,A 668c 0,00 grasland  35x 
26,A 228a 0,00 grasland  35x 
26,A 227a 0,00 grasland  35x 
26,A 226a 2,54 grasland  35x 
24,A 667 0,00 grasland  35x 
26,A 223b 0,56 bos  38a 
24,A  568c 5,14 bos  3a 
24,A 568c 2,21 bos  3b 
26,A 186c 1,32 bos  40a 
26,A 189c 0,00 bos  42a 
26,A 188a 0,00 bos  42a 
26,A 187b 0,74 bos  42a 
26,A 192e 0,41 heide  42u 
26,A 196f 0,00 bos  43a 
26,A 195b 1,71 bos  43a 
26,A 198e 0,00 bos  44a 
26,A 197f 1,37 bos  44a 
26,A 196d 0,06 bos  44a 
26,A 194d 0,00 bos  45a 
26,A 129d 1,35 bos  45a 
24,A 731k 0,00 bos  46a 
24,A 730e 0,00 bos  46a 
24,A 675y 1,40 bos  46a 
24,A 746b 0,00 bos  46b 
24,A 733d 0,00 bos  46b 
24,A 732d 0,00 bos  46b 
24,A 731f 2,79 bos  46b 
24,A 733c 0,00 bos  47a 
24,A 731l 0,00 bos  47a 
24,A 729m 0,00 bos  47a 
24,A 529l 1,16 bos  47a 
24,A 532l 0,00 bos  48a 
24,A 531d 0,00 bos  48a 
24,A 530h 0,29 bos  48a 
26,A 162e 3,50 bos  49a 
24,B 162e  0,93 bos  49b 
26,A 274b 0,09 bos  4a 
24,A 565a 0,12 parking  4t 
24,A 565a 1,02 parking  4t 
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24,A ? 1,24 bos  50a 
24,A 563a 1,37 bos  5a 
24,A  561a 0,20 bos  5b 
24,A   561a 0,17 bos  5b 
24,A   561a 0,06 bos  5b 
26,A 284d 1,21 bos  6a 
26,A 284d 0,69 bos  6a 
26,A 286b 0,63 bos  6b 
24,A 577c 0,33 bos  6c 
24,A 577b 0,92 bos  6c 
24,A 561a 0,16 grasland  6x 
24,A 561a 0,16 grasland  6x 
24,A 561a 1,38 gazon  6y 
24,A 576 1,09 bos  7a 
24,A 559c 0,25 cafetaria  7t 
24,A 559c 0,13 cafetaria  7t 
24,A 555c 0,64 weiland  7x 
24,A 562 0,50 speelplein  8t 
24,A 568e 1,25 bos  9a 
24,A 570 0,00 bos  9c 
24,A 569 1,67 bos  9c 
24,A 570 0,09 grasland  9x 

  102,32    
 
Bosplaats O7 / Smisjesbos (eig. Vlaamse Overheid – ANB) 
 

Brugge,  perceel opp.(ha) aard Aard 
2007 

bestand 

24,A 707 0,1900 bos  1 
26,B 151 3,0450 bos  2 
26,B 171 1,0460 bos  1 
26,B 147 D 0,7257 bos  4 
26,B 149 F 0,9244 bos  3 
26,B 150 B 1,5091 bos  1 
26,B 150 C 0,0009 bebouwd opp  (3) 
26,B 171/2 0,2450 bos  1 
26,B 179 C 0,1513 bos  5 

  7,8374    
 
 
Bosplaats O8 / Hertebos (eig. Vlaamse Overheid – ANB)) 
 

Brugge,  perceel opp.(ha) aard Aard 
2007 

bestand 

26,B 102z 0,4907 bos bos 5a 
26,B 132k 0,5654 bos bos 5a 
26,B 133k 0,0120 bos bos 5a 
26,B 134p 0,3639 bos bos 5a 
26,B 136c 1,1167 bos bos 5a 

  2,5487    
 
Bosplaats O9 / De Boomhut (eig.  Gemeenschapsonderwijs) 

Brugge,  perceel opp.(ha) aard Aard 
2007 

bestand 

27,D 562l 3,1943 bos 
 

bos 
1a+2a+4
a+5a+6a
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Private bosplaatsen  
 
Bosplaats P1 / Messem (eig.  NV Elphica)  

Brugge,  perceel opp.(ha) aard Aard 
2007 

bestand 

30B 302b 1,1000 bos bos 2c 
30B 304b 0,6600 bos bos 2a+2b 
30B 305d 0,02 vijver bos 2b 
30B 305h 0,17 weg weg 2b 
30B 308d 1,7778 bos bos 2b 
30B 316b 0,6610 bos bos 2a+2b 
30B 318c 0,1417 weiland bos 2a+2b 
30B 314 0,0560 vijver bos 2b 
30B 298a 0,4760 bos bos 2c 
30B 297a 0,4630 bos bos 2c 
30B 296b 0,5200 bos bos 2b 
30B 305d 0,0200 vijver bos 2a+2b 
30B 278g 0,5475 weiland weiland 2d 
30B 279g 0,6398 weiland weiland 2d 
30B 280 0,6440 bos bos 2c 
30B 281a 0,5340 bos bos 2c 

  8,4308    
 
Bosplaats P2 (eig. Lagrou Francine) 

Brugge, perceel opp.(ha) aard 
Aard 
2007 bestand 

24,A 663f 0,8165 bos bos 4a 
 
 
Bosplaats P3 / Godts Hoeve (eig. NV Elphica) 

Brugge,  perceel opp.(ha) aard Aard 
2007 

bestand 

24, A 262b 0,1644 bos bos  
24, A 605b 1,6519 bos bos 1a 
24, A 613d 0,4922 bos bos 1c 
24, A 613e 1,0648 bos bos 1c+1d 
27, E 1 0,097 bos bos 1e 
27, E 2 0,242 bos bos 1e 
27, E 3 1,284 bos bos 1e 
27, E 4a 3,114 bos bos 1e 
27, E 5 0,204 weg weg 1d 
27, E 6 0,122 bos bos  
27, E 7a 2,1368 bos bos 1b+1d 
27, E 10c 0,0093 bos bos 1d 
27, E 43b 0,1003 bos bos 1d + 1e 

  10,6827    
 
 
Bosplaats P4 / Holmstuck (eig. van Outryve d’Ydewalle Bertil) 

Brugge,  perceel opp.(ha) aard Aard 
2007 

bestand 

27,E 10a 0,064 bos bos 4a 
27,E 10b 0,0273 weg weg weg 
27,E 11a 1,147 bos bos 3a 
27,E 11b 0,412 bos bos 4a 
27,E 11c 0,0257 weg weg weg 
27,E 11d 0,0258 bos bos 3a 
27,E 12c 0,46 bos bos 1a 
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27,E 12d 0,704 bos bos 1a 
27,E 31c 0,184 weg weg 4a 
27,E 34c 0,902 bos bos 6a 
27,E 37c 0,4 bos bos 7a 
27,E 39b 0,092 weg weg weg 
27,E 41b 0,43 bos bos 5a 
27,E 43a 0,1 weg weg weg 
27,E 44b 1,8 bos bos 8a 
24,A 614b 1,555 bos bos 2a 
24,A 619a 1,01 bos bos 2a 
24,A 620b 1,146 bos bos 1a 
27,E 8 0,09 bos bos 5a 
27,E 9 0,347 bos bos 5a 

  10,9218    
 
Bosplaats P5 / Chartreusinnengoed (eig. Vennootschap Chartreusinnengoed) 

Brugge perceel opp.(ha) aard Aard 
2007 

bestand 

27,F 69a 0,3880 bos bos 4c 
27,F 71a 0,2410 bos bos 4c 
27,F 73a 0,2900 bos bos 4d 
27,F 74a 0,1700 bouwland weg 4d 
27,F 75a 0,6570 bos bos 4d 
27,F 77e 1,2894 bos bos 3b 
27,F 92b 0,0359 bos bos 4a 
27,F 93a 0,2740 bos bos 1a 
27,F 94b 2,0628 bos bos 4a 
27,F 99e 0,4018 bos bos 1a 
27,E 102c 0,9218 bos bos 1b 
27,F 104a 0,3360 bos bos 2a 
27,F 105a 0,8150 bos  bos  2b 
27,F 106a 0,9200 bos bos 2b 
27,F 107c 0,0123 bos bos 3b 
27,F 117b 0,5435 bos bos 2a 
  9,35    

 
Bosplaats P6 / Peereboom (eig. Van Outryve d'Ydewalle Emmanuel) 

Brugge,  perceel opp.(ha) aard Aard 
2007 

bestand 

27,E 59b 0,215 bos bos 2c 
27,E 60b 1,446 bos bos 2a 
27,E 60c 0,0850 weg weg weg 
27,E 65a 0,2598 weg weg weg 
27,E 65d 0,0388 weg weg weg 
27,E 66 0,272 weg weg 2b 
27,E 67 1,338 bos bos 2b 
27,E 68 0,309 bos bos 2c 
27,E 69 0,456 bos bos 2c 
27,E 89 0,672 bos bos 2a 
27,E 90 0,127 bos bos 2a 
27,E 91b 1,5938 bos bos 1c 
27,E 92 0,376 bos bos 1b 
27,E 93 0,119 bos bos 1a 
27,E 94 2,322 bos bos 1a+1b 
27,E 95 0,112 bos bos 1a 
27,E 96a 0,1434 weg weg weg 

  9,8848    
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Bosplaats P7 / Peereboomveld (eig. NV Peereboomveld) 

Brugge perceel opp.(ha) aard Aard 
2007 

bestand 

27,E 100 1,089 bos bos 3b 
27,E 101 0,208 bos bos 3a+3b 
27,E 102 0,922 bos bos 3a 
27,E 98 0,395 bos bos 3c 
27,E 99 0,795 bos bos 3c 
27,E 103a 0,071 weg weg 2b 
27,E 103b 0,071 weg weg 2b 
27,E 104a 1,89 bos bos 2b 
27,E 104b 0,128 weg weg 2b 
27,E 106a 0,21 bos bos 2b 
24,A 34a 1,107 bos bos 1b 
24,A 35c 1,7666 bos bos 1f 
24,A 634 0,189 bos bos 1f 
27,E 65b 0,055 weg weg 2d 
27,E 74b 0.147 weg weg 1e 

27,E 83t 8,1122 park park+bos
1b+1c+ 
1e+1f 

27,E 87 3.8240 bos bos 
1b+3+4+

2b+2c 
27,E 88 1.91 bos bos 2d 
27,E 96b 0.1446 weg weg 2c+2d 
27,E 97a 0.2382 weg weg 2b+2d 

27,E 97b 0.2118 weg weg 
2d+3a+3

b+3c 
  24.10    

 
 
Bosplaats P8 (eig. Nemery – Cauwe) 

Brugge perceel opp.(ha) aard Aard 
2007 

bestand 

26,A 236 0,5777 bos bos 7a 
26,A 239a 0,7461 bos bos 7a 
26,A 240a 0,2069 bos bos  

24,A 501b 2,1057 bos bos 
1a+4a+5

a 

24,A 501c 0,0090 vakan/verb 
vakan/ve

rb  
24,A 502a 1,2200 bos  3a 

24,A 504e 0,0015 Elekt. cabine 
Elekt. 
cabine  

24,A 504f 2,2285 bos bos 2a 
24,A 672a 0,080 weg weg  
24,A 672b 0,3350 weg weg  
24,A 673 0,1690 bos bos 6a 

  7,6794    
 
 

Uitgebreid bosbeheerplan Brugge-Zuid, Bijlage 3 – Kadastrale gegevens                                                      11 
 



Bosplaats P9 (eig. Deudon de le Vieulleuze Louis) 
Brugge,  perceel opp.(ha) aard Aard 

2007 
bestand 

24,A 500h 0,737 bos bos 3a+4a 
24,A 500k 0,637 bos bos 2a 
24,A 500l 0,14 weg weg 1a 

24,A 503a 1,5510 bos bos 
6a+4a+5

a 
24,A 504d 1,4891 bos bos 1a 
24,A 506a 0,4028 bouwland bos 1a 
24,A 507b 0,6322 grond bos 6a+1a 

  5,5891    
 
 
Bosplaats P10 / Eyck ter Schans (eig. Van Outryve d'Ydewalle- Verhaegen C.) 

Brugge,  perceel opp.(ha) aard Aard 
2007 

bestand 

24,A 497g 0,063 tuin bos 1a 
24,A 497k 0,59 bos bos 2a 
24,A 497l 0,7563 bos bos 1a 
24,A 497n 1,021 bos bos 1a+2a 
24,A 497p 0,6815 bos bos 1a 
24,A 511b 1,0031 weiland weiland 3a 

  4,1118    
 
 
Bosplaats P11 / Ter Dreve (eig. Dienstencentrum Ter Dreve)  

Brugge perceel opp.(ha) aard Aard 
2007 

bestand 

24,A 357e 5,3875 
 

gebouw+1,5ha 
bos 

Park+ge
bouw+1,
5ha bos 

2a 

 
 
Bosplaats P12 (eig. Declerck-Raskin)  

Brugge, perceel opp.(ha) aard 
Aard 
2007 bestand 

27,F 189m 0,2989 bos bos 1b 
 
 
Bosplaats P13 (eig. Carlier) 

Brugge, perceel opp.(ha) aard 
Aard 
2007 bestand 

27,F 187g 0,4130 bos bos 1a 
 
 
Bosplaats P14 (eig. Vandenbroucke Johnny) 

Brugge, perceel opp.(ha) aard 
Aard 
2007 bestand 

27,F 190f 0,1697 bos bos 1c 
 
 
Bosplaats P15 (eig. Plancke–Werbrouck) 

Brugge, perceel opp.(ha) aard 
Aard 
2007 bestand 

26,A 29y 0,0772 bos bos 1a 
26,A 32n 0,1452 Woeste grond bos 1a 

  0.2224    
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Bosplaats P16 (eig. Demuynck Denise) 
Brugge perceel opp.(ha) aard Aard 

2007 
bestand 

26,A 28c 0,3050 bos bos 1b 
 
 
Bosplaats P17 (eig. Bailleul) 

Brugge, perceel opp.(ha) aard 
Aard 
2007 bestand 

26,A 41d 0,3999 bos bos 2a 
26,A 42g 0,3196 bos bos 2b 
26,A 42h 0,9093 vijver vijver  

  1,6288    
 
 
Bosplaats P18 (eig. Hillewaert N.)  

Brugge, perceel opp.(ha) aard 
Aard 
2007 bestand 

26,A 192g 0,6468 bos Bos 3b 
26,A 193c 0,62 bos bos 3a 

  1,2668    
 
 
Bosplaats P19 (eig. Maréchal Jozef) 

Brugge, perceel opp.(ha) aard 
Aard 
2007 bestand 

24,A 603g 0,2484 bos bos 1a 
 
 
Bosplaats P20 (eig. Van Acker Jean)  

Brugge, perceel opp.(ha) aard 
Aard 
2007 bestand 

24,A 603m 0,392 bos bos 1b 
24,A 603n 0,3 bos bos 1b 
24,A 603p 0,3 bos bos 1b 

  0,992    
 
 
Bosplaats P21 / Vogelzang (eig. Zusters H. Jozef) 
 

Brugge perceel opp.(ha) aard Aard 
2007 

bestand 

24,A 272m 3 0,2152 park bos 2b 

24,A 271k 2.9887 klooster 

klooster 
+ bos + 

park 

2b 

24,A 269s 1,5688 schoolgeb. 

gebouw
+ bos + 

park 

2b 

  4,7727    
 
Bosplaats P22  (Ramon-Eneman Noël) 

Brugge, perceel opp.(ha) aard 
Aard 
2007 bestand 

24,A 601d 0,069 bos bos 1a 
24,A 601f 0,1142 bos bos 1a 
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Bijlage 4: Beschrijving kasteelparken 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Uittreksel uit het dossier  
 
KASTEELDOMEINEN EN VOORMALIGE BUITENHUIZEN IN DE BRUGSE RAND  
 
Opgemaakt door het Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed, cel onroerend 
erfgoed – West-Vlaanderen. 
 
HISTORISCHE ACHTERGROND 
 
1. Algemene situering 
 
De omgeving van Brugge is rijkelijk bedeeld met kastelen en landhuizen, parken en grote domeinen. 
Rond de Brugse stadskern zijn er zo'n 33, allen divers van oorsprong en ouderdom.  
Ze zijn niet gelijkmatig verdeeld want ten zuiden van Brugge is de concentratie zeer hoog, ten 
noorden zeer laag. Dit wordt in belangrijke mate verklaard door de bodemkundige en fysische 
gesteldheid, én het bodemgebruik.  
Ten noorden van Brugge liggen de polders die een minder aangename en gunstige woonomgeving 
vormen door het klimaat (winderig, extreme temperaturen) en de bodem (nattere en kleiige bodems). 
Vandaar ook de lage concentratie aan kasteeldomeinen. Het zuiden van Brugge, dat behoort tot de 
(bosrijke) zandstreek, was een veel aantrekkelijker milieu om een buitengoed op te richten. 
Naast deze fysische uitgangssituatie heeft ook de stedelijke, economische en bestuurlijke 
ontwikkeling een invloed gehad op de kasteeldomeinen en landgoederen. Een aangename 
woonplaats op het platteland en toch dichtbij de stad gelegen, waren de troeven die geleid hebben 
tot het ontstaan van landgoederen in de omgeving van alle grote steden. Een gelijkaardige situatie 
treffen we aan rond de steden Gent en Antwerpen.  
 
De oorsprong van de kastelen is heel verschillend. Slechts enkele hebben hun wortels in oude 
feodale domeinen zoals het kasteel van "Tillegem". Enkele andere zijn geen feodale domeinen maar 
bezitten toch middeleeuwse "grondvesten" zoals het kasteel "Bloemendale". 
Na de Franse tijd (1794-1814) ontstond er nieuw particulier grootgrondbezit doordat aangeslagen 
kerkelijke bezittingen openbaar werden verkocht. Dit lag aan de basis van vele nieuwe kastelen. Ook 
de privatisering van de gemene gronden in de 19de eeuw leidde tot het ontstaan van nieuwe 
domeinen.  
Veel kastelen verschenen op een vroegere boerderijsite; sommige vervielen na enkele generaties 
opnieuw tot een landbouwuitbating. Een groot aantal kastelen werd talloze keren verbouwd of 
herbouwd, vaak met afbraak tot op de grondvesten. 
Door de oprukkende urbanisatie na de tweede wereldoorlog verdwenen een tiental kastelen in de 
Brugse randgemeenten. Kasteeldomeinen, tuinen en de daarop aansluitende boscomplexen 
vergden voor het onderhoud een grote financiële inspanning van de eigenaars. Voor velen werd dit 
vanaf de jaren 1950 een zware last door de lage rentabiliteit van de bossen en de hoge lonen. 
Verschillende domeinen werden verkaveld en gingen onherroepelijk verloren.  
 
 
2. Typologie 
 
De kastelen kunnen we qua ontstaan en typologie indelen in twee grote groepen. Een eerste groep 
zijn de kastelen met feodale oorsprong die meestal volledig of gedeeltelijk waren omwald. De 
tweede groep is weliswaar ontstaan in de middeleeuwen maar niet als centrum van een heerlijkheid. 
In de late 18de-begin 19de eeuw werden deze aangekocht door de gegoede burgerij en afgebroken 
of verbouwd tot buitenverblijven of luxueuze residenties. Geliefde vestigingsplaatsen hiervoor waren 
de bosrijke gemeenten Sint-Andries, Sint-Michiels en Sint-Kruis.  
 
Een aantal kastelen vinden hun oorsprong in de feodaliteit. Als versterkte of heerlijke woning 
vervullen ze een specifieke rol in de lokale of regionale geschiedenis van een gewest. Hun bestaan 
loopt parallel met het Ancien Régime. Ze vertegenwoordigen de hiërarchische machtsstructuren van 
de feodaliteit. Met de opheffing van het heerlijk stelsel vervalt hun betekenis. Dikwijls werden ze 
bewoond door de nazaten van hun voormalige "heren".  
Het samengaan van een kasteel met hoeve, moestuin, boomgaard en weiland, was een noodzaak 
binnen een gesloten economisch systeem, waarin elke nederzetting in haar eigen behoeften moest 
kunnen voorzien. Opvallend is dat vrijwel alle kastelen met oudere kern geheel of gedeeltelijk 
omwald zijn. Dat vele van de kasteelsites in de Brugse rand hun ontstaan zeker dateren uit de 16de 
eeuw, daarvan getuigt hun afbeelding op de kaart van het Brugse Vrije, geschilderd door Pieter 
Pourbus (1561-1571). Hiervan zijn er een aantal die geen feodale oorsprong hebben. Vele van deze 
landgoederen werden in de loop van de 19de eeuw aangekocht door rijke patriciërsfamilies, landadel 
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of bischoppen, en worden dan omgevormd tot landelijke herenhuizen met park, gebouwd hetzij als 
buitenverblijf in een aangename omgeving of als vaste woning voor rijkere, uitgeweken stedelingen. 
 
Het kasteel van "Tillegem" (Tillegemstraat nr. 83, Sint-Michiels) is ontstaan in een laag gelegen, 
waterrijke streek, als centrum van de heerlijkheid "Tillegem". Het huidige kasteel is een restant van 
een middeleeuwse, vierzijdige waterburcht, dat in de loop van de eeuwen verschillende wijzigingen 
onderging. Op het einde van de 19de eeuw ondergaat het bestaande kasteel onder invloed van de 
gangbare mode een heraankleding in neogotische stijl. Achter de gevels gaan echter o.m. nog fraaie 
18de-eeuwse salons schuil en een imposante bordestrap. 
 
De eerste vermelding van een ouder gebouw ter hoogte van het huidige kasteel "Perenboomveld" 
(Torhoutse Steenweg nr. 452, Sint-Andries) dateert pas uit de 17de eeuw. Niettemin illustreert het 
duidelijk de typische omvorming tot een imposant kasteel in een gemengde neoclassicistische-
neorococostijl naar ontwerp van architect Kervyn de Lettenhove.  
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Kasteel "Perenboomveld" met "folie, toegangsdreven en park, Torhoutse Steenweg nr. 452, Sint-
Andries 
 
Deze merkwaardige en omvangrijke kasteelsite is gelegen langs de Torhoutse Steenweg en staat 
hiermee in verbinding via twee lange dreven, een ingangs- en uitgangsdreef. Het kasteel in 
gemengde fraaie neorococo en neoclasscistische stijl is gelegen in een ruime landschapstuin 
omringd door bos.  
 

A. Historische achtergrond 
 
Het kasteel en het park zijn fasegewijs tot stand gekomen:  
 
17de eeuw: vermelding van een jachtpaviljoen.  
1835: volgens het primitief kadasterplan stond hier een huis met bijhorende lusttuin en omringende 
percelen voorzien van heide en bos.  
1852: uitbreiding van het buitenhuis in opdracht van eigenaar Armand Marlier uit Brugge.  
1873: Séraphin Van troostenberghe - Van Tyghem laat het woonhuis nogmaals uitbreiden.  
1885: de nieuwe eigenaar Polydore Siron laat een ommuurde groentetuin met orangerie en broeikas 
aanleggen.  
1889: in opdracht van Célina de Serret wordt het kasteel uitgebreid.  
1896: bouwen van koetshuis.  
1899-1903: het kasteel wordt verbouwd en verfraaid naar ontwerp van architect Kervyn de 
Lettenhove in opdracht van de nieuwe eigenaar Stanislas-Emmanuel van Outryve d'Ydewalle. De 
oorspronkelijk vrij sobere gevels worden verfraaid in neorococostijl en verhoogd en krijgen onder 
andere een mansardedak, rondboogvormige muuropeningen.  
1932: uitbreiding van het koetshuis.  
 

B. Beschrijving 
 
Kasteel in een gemengde neo-classicistische neorococostijl op L-vormige plattegrond aan beide 
zijden voorzien van een terras afgezoomd met natuurstenen balusterleuning en bekronende vazen. 
Dubbelhuisopstand. Vijf traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak bedekt met leien en 
voorzien van imposante schoorstenen en houten sierlijke dakvensters. Bepleisterde gevels 
verlevendigd met neo-rococo-elementen. De gevel wordt horizontaal geleed door de onderling 
verbonden lekdrempels, de kordons en de zware kroonlijst. Verticale geleding door middel van 
penanten met typerend rococo stucwerk met in het verlengde ervan natuurstenen vazen die de 
houten dakkapellen flankeren.  
De gevels zijn op de begane grond opengewerkt met rondboogvensters voorzien van 
maskervormige sluitsteen. Sommige benedenvensters zijn opgevat als deurvensters. Op de 
verdieping rechthoekige muuropeningen gevat in rondboognis waarvan het boogveld is voorzien van 
rococo-cartouches. De borstwering is voorzien van balusters. Bewaard schrijnwerk met kleine 
roedeverdeling.  
 
Interieur  
Typerende plattegrond met centrale inkom waar de verschillende salons op uitkomen. Inkom in 
neorococostijl cf. wanden met neorococo stucwerk en bordestrap met deels 18de-eeuwse 
balusterleuning aangepast om hier te plaatsen. Salons toegankelijk via dubbele deur met bewaard 
hang- en sluitwerk. Voormalige neo-vlaamse kamer cf. deuren met typische profilering in verstek, 
lambrisering. Aansluitend twee salons in neoclassicistische stijl. Gebruik van typerende motieven in 
het stucwerk boven de dubbele deuren en voor de afwerking van de schouwboezem. 
Zwartmarmeren schouw in combinatie met witte marmer voor de ornamenten zoals onder meer de 
acanthusbladeren. Erboven ingewerkte spiegel. Voorts ook plintlambrisering waarboven stucwerk 
met in de hoeken rozetmotief.  
Aansluitend neo-vlaamse kamer. Bewaarde balkenlaag opgebouwd uit moer- en kinderbalken. De 
moerbalken rusten op natuurstenen consolestenen telkens voorzien van een familiewapen. De balk 
zelf is voorzien van beschildering. Eikenhouten lambrisering. Deuren met typisch verstekwerk. 
Imposante schouw.   
 
Bijgebouw of folie. Gebouw op achthoekige plattegrond. Kegelvormig dak met leien en verhoogde 
lantaarn. Bakstenen constructie bezet met breuksteen. Geritmeerd door boomstammen. Kleine 
muuropeningen in een omlijsting van boomstammen, bovenaan driehoekig afgewerkt.  
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C. Beschrijving park 
 
Het kasteel ligt op een natuurlijke hoogte, aan het begin van de helling, en heeft een centrale ligging 
t.o.v. het omgevende park, dat voor het concept van het parkontwerp en -aanleg heel wat 
mogelijkheden bood voor de toenmalige (Engelse) landschapstijl. Daarbij wordt het kasteel vaak op 
een kleine verhevenheid gebouwd om het als attractiepunt extra te benadrukken. Voor deze site 
heeft men dankbaar gebruik gemaakt van dit natuurlijke reliëfverschil om hetzelfde effect te 
bekomen.  
 
Uit het kadasteronderzoek leiden we af dat tot halfweg de 19de eeuw de omgevende percelen van 
het toenmalige huis een gevarieerd gebruik kenden als "land", "boomgaard", "bos" en zelfs "heide". 
De aanwezigheid van heide kan geïnterpreteerd worden als een restant van de vroegere 
veldgebieden, die ten zuiden van Brugge aanwezig waren. Historische kaartdocumenten bevestigen 
dit voor de locatie. 
In 1853 wordt het bos ten westen van het toenmalige huis gewijzigd en wordt aangeduid als "land". 
Volgens de stafkaarten van het Militair Geografisch instituut (toestand 1861 en 1884) bevond de 
toegangsweg zich toen aan de andere kant van het domein onder de vorm van een dreef die vanuit 
westelijke richting naar het kasteel liep. Deze was bereikbaar vanaf de Torhoutsesteenweg, via de 
dreven die aan de rand van het huidige kasteeldomein lopen, langs de orangerie en moestuin. 
In 1873 worden de aparte percelen rond het kasteel verenigd onder één kadastraal nummer met 
gebruik "lusttuin en gebouwen". Enkele jaren later wordt de bouw van een orangerie, en broeikas 
vermeld, evenals vergroting van een huis en voor het eerst een kasteel. Wellicht werd de omgeving 
samen met de gebouwen gewijzigd en volgens een parkontwerp aangelegd, waarvoor een orangerie 
en broeikas noodzakelijke voorzieningen waren.  
Op de topografische kaart van 1911 (uitgave door ICM) is de toegang tot het kasteel aan de 
westelijke zijde gesupprimeerd en loopt hij volgens de huidige situatie. De hoofdstructuren van het 
huidige park - wegen, open grasvelden, bos,… - zijn op dit document eveneens herkenbaar.  
Volgens de huidige bewoners zijn er geen plannen van de parkaanleg bewaard gebleven, en is de 
tuinontwerper evenmin gekend.  
 
De hoofdstructuren van het park bestaan uit open grasvelden, gesloten bospartijen en enkele dreven 
rondom en in het kasteeldomein zelf. De grillige en kronkelende lijnen van deze structuren, en het 
wegen- en padenpatroon, getuigen van de landschapsstijl die aangewend werd in dit park. Ook de 
strakke en ondoorzichtige begrenzing van de open ruimtes met struiken in combinatie met 
hoogstammige bomen, de gegroepeerde bomen in grasvelden en de solitaire "monumentale" 
bomen, zijn kenmerkend voor deze stijl.  
 
Het reliëfverschil deelt het park eigenlijk in twee delen, nl. het gedeelte tussen de toegangsweg en 
de Torhoutsesteenweg, en het hoger vlak gedeelte ten westen van het kasteel.  
Het eerste gedeelte is gekenmerkt door een hellende grazige oppervlakte, die aan alle zijden 
afgeboord wordt met bomen en struiken en waar de begrenzing tussen open grasvlakte en dicht bos 
volgens zeer kronkelige lijnen verloopt.  
In deze open vlakte, en op de centrale zichtas vanuit het kasteel, staat eerst een solitaire en 
monumentale Zomereik (Quercus robur, omtrek 3.31m).  
Wat verder op deze zichtlijn ligt de kasteelvijver die bestaat uit een ovaalvormige depressie met een 
groot eiland temidden, waarop een Rododendronmassief groeit. Volgens de huidige bewoners heeft 
er vroeger een brugje gelegen om het eilandje te bereiken; momenteel is het echter verdwenen, 
maar de brugaanzetten (funderingen) zijn bewaard gebleven. Rond deze vijver staan enkele 
Zomereiken (Quercus robur), Amerikaanse Eiken ( Quercus rubra), enkele Linden (tilia), een 
Esdoorn met rode bladen (Acer pseudoplatanus var. pupureum), Noorse Esdoorn (Acer platanoïdes) 
en 2 Moerascypressen (Taxodium disitichum, en Taxodium ascendens) nabij de oever.  
Aan de andere zijde staan een 3-tal Paardekastanjes (Aesculus L) en stonden tot voor enkele jaren 
enkele beuken die echter omgewaaid zijn.  
Wat verder van de vijver staat een groepje van parkbomen en speciale variëteiten nl. een drietal 
Oosterse Levensbomen (Thuja Orientalis), een Zomerlinde met speciale bladvorm (Tilia Platyphyllos 
lasciniata), en een Chamaecyparis lawsoniana. 
 
De meest noordelijke toegangsweg aan de Torhoutsesteenweg, wordt gevormd door een dreef, met 
Thuja plicata en verder met Paardekastanjes (Aesculus), die de grens vormt van het historische 
domein. De andere ingang wordt gevormd door een dreef van Rode Beuken (Fagus sylvatica).  
Langs de Torhoutsesteenweg vormt een brede strook bos voor een degelijke buffer en visuele grens 
van het kasteeldomein; hierin treffen we wat Amerikaanse Eiken (Quercus rubra), Acacia (Robinia 
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pseudoacacia), Rode Beuken (fagus sylvatica), Linden (Tilia) en Esdoorn (Acer) aan, evenals een 
merkwaardige Treurbeuk (Fagus sylvatica pendula).  
Wanneer we het domein binnenkomen langs de noordelijke toegangsweg en de linkse toegangsweg 
kiezen, treffen we eerst een grote Hollandse Linde (Tilia vulgaris Europaea) aan die het zicht naar 
het kasteel aanvankelijk verbergt. Links en rechts ligt een bebost gedeelte met een groot aandeel 
Rode beuken, Eiken, Paardekastanjes en Rododendrons, waar ook af en toe een doorkijk naar het 
kasteel of de het voorliggende grasveld mogelijk is; eenmaal uit dit bos kijkt men op de zijgevel van 
het kasteel. Tussen dit bebost gedeelte en het kasteel zelf staan enkele Japanse Sierkersen (Prunus 
Serrulata).  
Nog meer noordelijk van deze toegangsweg ligt een kleine holle weg die naar de voormalige 
moestuin leidt. Deze weg wordt geflankeerd door enkele zeer grote en "monumentale" exemplaren 
van Tamme Kastanje (Castanea sativa).  
Ten zuiden van het kasteel staan er op de glooiing hellingafwaarts enkele Rode beuken (3: Fagus 
sylvatica purpureum), Zomereiken (3: Quercus robur), Acacia's (2: Robinia Pseudoacacia) en een 
Fagus sylvatica aspeniifolia, een Reuzen zilverspar (Abies grandis Nordmaniana) en 2 Gewone 
Zilversparren (Abies Alba). Daartussen staan enkele parkornamenten als vazen en bankjes.  
 
Ten westen van de centrale toegangsweg ligt het ietwat formelere tuingedeelte waarin een aantal 
dreefstructuren herkenbaar zijn die eigenlijk allemaal vanuit het kasteel vertrekken. De centrale dreef 
loopt naar het kapelletje dat een eindje verder in het bos verscholen ligt, en vandaar ook de naam 
"Kapelledreef". De aanzet van deze dreef wordt gevormd door enkele grote Tamme Kastanjes 
(Castanea sativa, omtrek ong.4.50m) en verder Amerikaanse eiken (Quercus rubra), samen met 
Rododendrons.  
Links en rechts ervan lopen nog dreven, o.a. de Kerkeweg die vroeger een zicht bood op de kerk 
van Zevenkerke.  
Voor het kasteel ligt eerst nog een klein pleintje, dat rechts begrensd wordt door een haagje van 
Laurierkers met daar achter hoogstammige bomen.  
Links en rechts van het grasveld staan naast loofbomen ook een gamma aan naaldbomen: 
Hemlockspar (Tsuga heterophylla), Douglasspar (Pseudotsuga meziesii), Acacia' ( Robinia 
pseudoacacia), Cederbomen (Cedrus libani atlantica), Lorken (Larix), Gewone Spar (Picea abies), 
…  
In de richting van het bos wordt het grasveld begrensd door een haagje van Laurierkers.  
 
De dreven lopen verder in het bos en bestaan, net zoals de rest van het bos, uit Gewone Beuken. 
De dreven zelf zijn enkel herkenbaar aan de wegen, de dreefbomen verschillen in omvang niet van 
de andere exemplaren omdat er geen dusdanig beheer wordt uitgevoerd. De Kapelledreef vormt de 
meest centrale dreef, geaxeerd op het kasteel, en de verbinding met de kapel.  
 
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN TE BRUGGE, 207: Mutatieschetsen, Sint-Andries, 
1835, 1852/29, 1873/5, 1885/82, 1889/14, 1899/27, 1932/92. 
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Tabel: Opgave van merkwaardige bomen in het kasteelpark Pereboomveld naar aanleiding van inventaris op 
30/07/2004 met Dhr. D. Demeyere (bron: databank vzw Arboretum Wespelaar en vzw Belgische 
Dendrologische Vereniging)  
 
Latijnse naam  Volgnr Stamomtrek 

(cm) 
Opmerkingen en situering 

Thuja plicata 1 226 Rij 6; rechts langs toegangslaan; laatste 
gemeten 

Tilia x europaea 2 315 Sol 
Fagus sylvatica f. pendula 3 225 Rand v/bos; breed, geënt op 3m H 
Chamaecyparis lawsoniana 'Westermannii' 4 115 GR 2; opvallend gele twijgen, witgele kegels 

ongev. 1 cm! 
Thuja orientalis 5  GR 2; struikvormig vertakt vanaf de basis; vol 

met kegels! 
Tilia platyphyllos 'Laciniata' 6 100 geënt op 2 m H; zeer verschillend ingesneden 

blad van div. grootte; één tak teruggelopen 
naar de soort 

Acer platanoides 7 138 rand vijver 
Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum' 8 108 tss vijver & weiland; schors in dikke plakken 
Taxodium ascendens aff. 9 199 rand vijver 
Taxodium distichum 10 206 rand vijver 
Quercus robur 11 331 Sol voor kasteel 
Quercus robur 12 202 Pk naast kasteel 
Abies nordmanniana 13 111 Pk naast kasteel 
Abies alba 14.1 294 Pk naast kasteel; BDB 5414? 
Abies alba 14.2 285 Pk naast kasteel; BDB 5414? 
Robinia pseudoacacia 15 338 Pk naast kasteel; BDB 5413 
Fagus sylvatica f. heterophylla 16 371 Pk naast kasteel; BDB 5412; bladeren zeer 

heterogeen qua insnijdingen 
Fagus sylvatica  17 434 Pk naast kasteel; BDB 5415 
Fagus sylvatica f. purpurea 18 324 Pk naast kasteel 
Fagus sylvatica 19 358 in bosje 
Cedrus libani subsp. Atlantica 20 225 GR 4 
Quercus rubra 21 415 met Ganoderma; BDB 5416? 
Quercus rubra 22 560 hol, met Ganoderma; BDB 5417 
Castanea sativa 23 455 pal tgo kasteel, 2e in de linkerrij van dreef; 

BDB 5419? 
Castanea sativa 24 449 tss kastanjerij en gazon; BDB 5418? 
Tsuga heterophylla 25 151 bosrand 
Robinia pseudoacacia aff. 'Bessoniana' 26 360  
Castanea sativa 27 437 langs holle weg nabij tuinmuur 
 
 
JURIDISCHE TOESTAND 
 
Het kasteel "Perenboomveld", Torhoutse Steenweg nr. 452, is op het gewestplan weergegeven als 
parkgebied.  
Er is geen BPA van kracht.  
Opgenomen in de landschapsatlas als:   

Ankerplaats "Kasteeldomeinen van Beisbroek, Tudor, Tillegem en de abdij van Zevenkerke. 
Relictzone "Kasteelparken en bosgebieden Sint-Andries - Varsenare".  
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Kasteel van "Tillegem" met voormalige toegangspoort, omwalling, park, kapel, Tillegemstraat nr. 83, 
Sint-Michiels. 
 
Het omwalde "Kasteel van Tillegem" is gelegen in een uitgestrekt kasteeldomein met park, in de 
bosrijke omgeving tussen de Torhoutse Steenweg en de Tillegem- en Wittemolenstraat. Het kasteel 
werd beschermd als monument bij K.B. van 20.7.1946 doch terug vernietigd door het K.B. van 
28.5.1962.  

A. Historische achtergrond 
 
Naar verluidt is Tillegem ontstaan als deel van het koninklijk domein Snellegem. Vermoedelijk pas in 
de loop van de 12de eeuw is het door de graaf van Vlaanderen aan de heer van Voormezele 
afgestaan in ruil voor de tiendeninkomsten van de kanunniken van Sint-Donaas. Ten laatste in de 
13de eeuw was Tillegem een deel van Voormezele.  
De oudst gekende heer van Tillegem is Jan uit het huis van Voormezele. Daarna kwam het kasteel 
o.m. in het bezit van welstellende stedelijke families zoals Hubrecht, van Aartrijke en van Overtvelt, 
en van o.m. Jan de Baenst, de families van Poecke, de Burchgrave, de Matanca, de Schietere de 
Damhouder, le Bailly de Tillegem, Koenigs, de Peñeranda de Franchimont, de Briey en Verhaegen.  
1547 (?): beschrijving van de heerlijkheid waarbij het kasteel als volgt wordt omschreven: "eerst soo 
esser tcasteel ghenaempt Tilleghem int leen int viercante ghemetst buijten watere ende staende 
gheheel up schoone vouten met eene schoone poorte ende breede walgracht, versiert van veele 
diversche ghelamborseerde cameren, salen en de galderien".  
na 1562: op een miniatuur staat het kasteel afgebeeld vanuit het noordwesten: de west- en 
noordgevel zijn afgebeeld, met inbegrip van de hoofdtoren en de drie hoektorens. Het geheel is 
omgeven door een slotgracht.  
16de - 17de eeuw: belangrijke wijziging aan de zuidkant van de hoofdtoren m.n. bouw van een 
nieuwe hoofdingang. Hiervoor werd onder meer in het zuidelijk gedeelte van de westkelder een boog 
geslagen waarop de rechterzijmuur van de ingangshal gebouwd werd.  
1641: in Sanderus' Flandria Illustrata wordt het kasteel afgebeeld met vier woonvleugels. Het 
noordelijk gedeelte van de westvleugel waarvan de bedaking van de westvleugel links en rechts van 
de centrale toren ongelijk is. Het dak van het zuidelijke gedeelte van de westvleugel komt hoger dan 
de andere vleugels.  
18de eeuw: het kasteel ondergaat een grondige wijziging want in de westvleugel wordt de 
hoofdtoren gesloopt en binnenin een nieuwe indeling gemaakt die tot op heden is bewaard; de 
overige vleugels worden tot op de kelderverdieping afgebroken. Het tijdstip van de verbouwing is 
mogelijk aangegeven door een steen in de keldervloer met het opschrift: "EERSTEN STEEN/ GELYDT 
DOOR / JOR PPS JOSEPS LEBAILLY / HEERE VAN TILLEGHEM && / TWEEDEN STEEN DOOR / MEJOFFR ANNA 
JOSE...A / PETRONA VERANNEM... / SYNE GESELNEDE / DEN 6 JULIUS 1766".  
1825: een schattingsverslag geeft een volgende beschrijving: "een casteel ... gebouwt in zijnen 
steen met op ieder einde een thooren staande, geheel den bauw op zijne soutereym dienende voor 
keuken en kelderingen, benevens van oosten met eene groote ten deele ingevallen terrasze, 
rondom bewaalt, waar van den ingang voormaals was met eene steene brugge van westen over 
gezeide wal, alsnu zijnen ingang hebbende van oosten, bestaande het corps de logis ten inkomen in 
een festibule met courbe trap, antichambre, eetplaats, office, salon en cabinet, hebbende nog op 
ieder einde een plaatse onder de thoorens. Op de eerste statie een strekkende corridor van westen 
hebbende op ieder einde een cabinet in de gemelde thoorens, dry slapkamers met hunne cabinetten 
en voorder gerieven trap leidende naar een strekkende zolder over geheel den bauw overtimmert 
met goede daekinge overdaekt met schaillien met aan wederzijds eene loote gote; voorders nog 
eene partie houde steenen, marbel ende delyien".  
1845-1846: doorheen het kasteeldomein, op 300 meter van het kasteel, wordt  de spoorlijn Brugge-
Torhout aangelegd.  
midden 19de eeuw: afbeeldingen van het kasteel tonen het gebouw met zijn westvleugels  en de 
twee hoektorens. Het schrijnwerk van de muuropeningen was 19de-eeuws en de ingang, die rechts 
van de vroegere toren was gelegen, duidelijk 18de-eeuws..  
1879: het kasteel wordt aangekocht door Charles de Peñaranda. In opdracht van de nieuwe 
eigenaar wordt het kasteel volgens plannen van architect Jean Bethune verbouwd. Vóór de gevel 
werd een nieuw bakstenen parement gemetseld, de bestaande vensteropeningen tot kruisvensters 
verbouwd en aan de ingang een geveltoren opgetrokken. Ter bevordering van de circulatie binnenin 
is een gang met twee kortere gevelaanzetten gebouwd tegenaan de achtergevel; de 
benedenvensters in deze achtergevel zijn veranderd in binnendeuren. Binnenin het kasteel is enkel 
de huiskapel in neogotische stijl getransformeerd.  
1905: de geveltoren ter hoogte van de daken is nog verhoogd en onder meer voorzien van kleine 
arkeltorens. 
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1963: het kasteeldomein - zonder kasteel - aangekocht door de Provincie West-Vlaanderen en 
opengesteld voor het publiek. Het kasteel met het omliggende park komt pas in 1980 in handen van 
de Provincie. 
1983: aan de rand van het domein (toegankelijk via de Tillegemstraat) worden enkele akkers 
heraangelegd als volkstuincomplex met 60 individuele percelen, geordend volgens een labyrintisch 
geheel. 
Vóór de provincie het kasteel in gebruik neemt, wordt eerste de beslissing genomen het grondig te 
restaureren onder leiding van het architectenbureau Felix-Glorieux uit Oostende.  
Ter afronding van de restauratie van het kasteel is in 1986 een formele tuin aangelegd met de 
bedoeling het kasteel een kader te geven en de omgeving te structureren. De tuin vormt een 
noodzakelijke schakel tussen het kasteel en de spontane natuur van de omliggende bossen en 
weiden. 
1985-1987: grondige restauratiecampagne. De belangrijkste ingrepen situeerden zich op de 
kelderverdieping maar ook de drie 18de-eeuwse salons kregen hun luister terug. De boven- en 
zolderverdieping werd aangepast naar de nieuwe administratieve functie. 
 
B. Beschrijving gebouwen 
 
De toegangspoort is een restant van de noordvleugel van het zeker 16de-eeuwse neerhof waarin 
zich de kapel, de stallingen en de noordpoort bevonden. Enkel de tudorboogingang bleef bewaard in 
een verbouwd muurfragment. Boven de ingang een kader met geprofileerde omlijsting het 
wapenschild van de Schietere de Damhouder, vastgehouden door twee klimmende hazewinden. 
 
Het huidig kasteel is een restant van een middeleeuwse, vierzijdige waterburcht waarvan de vier 
onderkelderde vleugels een binnenplaats omsloten en op elke hoek voorzien waren van een 
vierzijdige toren; in het midden van de voorvleugel stond een grote toren. Nu resteren enkel een in 
de 19de eeuw verbouwde westvleugel met een neogotische toren aan de voorkant en een eveneens 
neogotische aanbouw met twee kortere zijvleugels aan de achterkant; van de overige 
kasteelvleugels is enkel de kelderverdieping bewaard gebleven. 
Als bouwmateriaal werd voornamelijk gebruik gemaakt van baksteen en in de vóór-19de-eeuwse 
delen ook natuursteen zoals veldsteen en Doornikse en Brabantse kalksteen (uit Gobertange en 
Balegem) 
Via een stenen brug en een houten pseudo-ophaalbrug bereikt men het kasteel met overwelfd 
voorportaal waarin een neogotische toegangspoort onder wapenschilden van de Peñaranda de 
Franchimont en de Laage de Bellefaye en spreuk "Pena Temperenda" (lijden moet verzacht).  
 
De westvleugel bestaat uit een kelder-, beneden-, boven- en zolderverdieping. De hoektorens met 
ingesnoerde naaldspits hebben een kelder, een begane grond, drie bovenverdiepingen en een 
zolder. Op het einde van de 19de eeuw kreeg de bestaande voorgevel van acht traveeën een 
neogotisch bakstenen parement dat iets vooruit springt en opgebouwd is op een fries van 
spitsboogjes boven de kelderverdieping. Gevel wordt geritmeerd door segmentboogvormige 
traveenissen, aansluitend bij een getrapt dakvenster. De centrale toren heeft een begane grond en 
drie verdiepingen. Het overwelfd neogotisch voorportaal, opengewerkt aan de voorkant en aan de 
zijkanten. Kruiskozijnen samen met een uurwerk gevat in een rondboognis. Zijgevels met hoge 
segmentboognissen. Inkom toegankelijk via een ophaalbrug en een natuurstenen brug gebouwd op 
twee spitsbogen. Op de natuurstenen brug twee gekanteelde halfronde erkers. Massieve hoektorens 
op vierkante plattegrond met plint van gobertangesteen.  
Zuidgevel van twee traveeën opengewerkt met rechthoekige muuropeningen, sommige voorzien van 
natuurstenen kruiskozijn. Op de verdieping houten erkeruitbouw.  
Neogotische vleugel van tien traveeën en twee bouwlagen + kelderverdieping onder leien zadeldak. 
Verankerde bakstenen lijstgevel geritmeerd door brugse traveenissen. Rechthoekige 
muuropeningen met natuurstenen kozijnconstructies. Hierbij aansluitend terras met ijzeren leuning. 
Achteruitgang met brug over omwalling.  
 
Interieur. Volledig onderkelderd. Kelder onder de westvleugel met 14de-eeuws kruisribgewelf 
aanzettend op natuurstenen consolestenen. Voormalige keuken met komfoor van blauwe gesinterde 
baksteen en imposante zwartmarmeren barokschouw met houten haardbalk. De achterwand is 
onder meer bezet met blauwe Delftse tegels. Kelder onder de noordvleugel. Tweebeukige kelder van 
drie traveeën waarbij twee arduinen zuilen met achtzijdig dekstuk bakstenen gordelbogen dragen die 
aanzetten op natuurstenen consolestenen. Kelder onder de oostvleugel met bewaarde 
paardenboxen. Onderbouw van de oostwaarts gerichte kasteelkapel. 
Inkom met zwartmarmeren schouw uit de 17de eeuw opgebouwd uit twee zijwangen met dubbele 
volutes. Houten hoofdgestel met gevleugeld engelkopje en bladwerk. De achterwand is voorzien van 
purperen landschapstegels.  
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Aansluitend bij de inkom, de vroegere eetkamer. Kamer met symmetrische  opbouw. Rococoschouw 
met zwartmarmeren schouwmantel, schouwboezem met schuin geplaatste hoekpilasters versierd 
met rococostucwerk. Bepleisterde moerbalken en rococostucwerk. Hoektoren met kruisribgewelf 
aanzettend op natuurstenen consolestenen.  
Enfilade van salons met typische 18de-eeuwse rococo-aankleding. Voormalig eetkamer met 
rococoschouw van wit geaderd roodbruin marmer en naar voor gebogen zijwanden eindigend op 
consolevolutes die in het dekstuk overgaan. Schouwboezem met licht golvende afdekking versierd 
met een klein rococomotief. Aanpalend groot salon met zwartmarmeren schouw voorzien van schuin 
geplaatste zijpenanten met volute-achtige consoles die de plaat van het dekstuk ondersteunen. 
Schouwboezem met rococostucwerk. Sinds 1987 aanwezigheid van de 18de-eeuwse 
salonschilderijen uit het huis Sint-Maartensplein 5 te Brugge. 
Noordwestelijke hoektoren werd circa 1900 tot huiskapel omgevormd. Kruisribgewelf aanzettend op 
natuurstenen consolestenen. Typische neogotische beschildering met onder meer sjablonen, 
opschriften in gotische schrift en wapenschilden. 
Voormalige bibliotheek met eenvoudige houten lambrisering, barokke schouw met zwartmarmeren 
wangen en houten schouwbalk.  
Houten bordestrap in Lodewijk XV-stijl. Trappaal met rocaille-ornament uitlopend op een 
roofvogelkop. Trapleuning met opengewerkte panelen voorzien van rocaillemotieven.  
Op de verdieping bleef enkel de neogotische aankleding ter hoogte van de erkeruitbouw bewaard. 
De kamer is voorzien van een lambrisering met perkamentvulling.  
De zolder bewaart een eind 19de-eeuwse kap. De hoektorens bewaren een oudere dakconstructie 
rustend op muurstijlen aanzettend op natuurstenen consolestenen.  
 
C. Kapel 
 
Op de kruising van de Tillegemstraat en de dreef naar het kasteel van Tillegem staat een kleine 
kapel, volgens Franchoo in de volksmond zogenaamd "het kapelleke van Wakkem". Het werd 
gebouwd in 1880 in opdracht van Mevrouw Eugène Charles de Peñeranda de Franchimont, heer 
van Tillegem, ter ere van Onze-Lieve-Vrouw en haar ouders opdat haar huwelijk met kinderen 
gezegend zou worden. 
 
Kleine kapel aan de rand van het Tillegembos, bereikbaar via een geplaveid wegje. Vóór de deur 
staat een houten bank. Bakstenen kapel, gecombineerd met natuursteen voor de spitsbogige deur- 
en vensteromlijstingen, de plint en de bekroningen van de versneden zijsteunberen. Leien zadeldak 
met vooraan ver overkragende dakrand met zichtbaar houten dakspant. In de blinde top van de 
ingang bevindt zich een Mariabeeldje.  
In de achtergevel bevindt zich een arduinen gedenksteen met opschrift "D. Joachimo (sacrum) C.E. 
de Peñeranda 1880". 
Binnenin is een altaar opgesteld ondersteund door neoclassicistische zuiltjes. Vloertje met 
figuratieve cementtegels. 
 
D. Park en omgeving 
 
1. Locatie en fysisch-geografische kenmerken van de site 
 
Het kasteeldomein van Tillegem is gelegen op de zgn. "Rug van Sint-Andries"; dit is een lineaire 
zandrug die hoger ligt dan de omliggende gebieden en een algemene oriëntatie kent van 
noordnoordoost tot zuidzuidwest.  
Het domein Tillegem is ingeplant op de flank die georiënteerd is naar het oosten en tot in de vallei 
van de Kerkebeek reikt.  
Deze locatie heeft een aantal gunstige factoren voor de inplanting van een domein, omdat er een 
grote variatie aan bodemtypes (zandig-kleiig, droog-nat) aanwezig is. Tegenwoordig kan men door 
bemesting en andere ingrepen/maatregelen, de bodemcondities in zekere mate wijzigen en 
reguleren, maar vroeger was dit niet of veel minder het geval en bood een ruime variatie aan 
bodemtypes ook een grote variatie aan landgebruik (gras- en akkerland, bos). Op die manier kon 
voorzien worden in heel wat noden van een domein (voedsel, drinkwater, bouwmaterialen en 
brandstof).  
Het kasteel zelf is buiten de vallei van de Kerkebeek gebouwd, wel op voldoende natte gronden 
zodat de gracht in alle seizoenen watervoerend zou zijn, maar niet te vochtig zodat de stabiliteit voor 
een gebouw zonder al te grote werken kan gewaarborgd worden. Daarnaast is een natuurlijk 
bronniveau heel bepalend geweest voor inplanting van kasteel en gracht; de bron ligt immers net 
aan de rand van de gracht (nabij de toegangspoort) en zorgt voor permanente watertoevoer.  
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Bodemonderzoek heeft uitgewezen dat de plaats waar het kasteel gebouwd werd, opgehoogd werd. 
Hierbij kwamen archeologische sporen van bewoning aan het licht, die dateren van vóór het 
ontstaan van de heerlijkheid van Tilleghem.  
De cirkelvormige hoge structuur ten oosten van het kasteel ligt vlakbij de vallei van de Kerkebeek 
met zeer natte bodemcondities; in oorsprong was dit blijkbaar een iets hogere plaats door de 
geologische gesteldheid - lokale opduiking van tertiair substraat- die door de mens verder 
opgehoogd werd. Gezien de gunstige fysische uitgangssituatie voor bewoning, wordt ze als een 
"motte" aangeduid. Sporen van effectieve bewoning zijn (nog) niet vastgesteld, maar lijken 
waarschijnlijk.  
 
2. Ontwikkeling en geschiedenis van het kasteeldomein 
 
Middeleeuwen en 16-19de eeuw: 
Afgeleid van verschillende archiefdocumenten (Kaart van de Heerlijkheid van Tilleghem, uit Kaarten 
en Plattegronden van Watering van Blankenberge 1785, en andere ) en van iconografische beelden, 
bestaat het domein van Tilleghem in de 16deeeuw uit een lange en kaarsrechte toegangsdreef 
vertrekkende aan de Torhoutsesteenweg.  Die buigt een klein beetje af nabij de hoevegebouwen 
voor het kasteel en leidde naar de toegangspoort die geïncorporeerd is bij de gebouwen van het 
neerhof.  
Het neerhof bevindt zich net ten westen van het eigenlijke kasteel en bestaat uit een centraal 
binnenplein omgeven door gebouwen, tuinmuur en gracht. De brug naar het kasteel is bereikbaar via 
dit plein en is de enige toegang naar het kasteel. Aan de achterzijde van het kasteel (ten oosten 
ervan) lag er in het verlengde van  de slotgracht  een rechthoekig perceel omgeven door een gracht. 
Een waterloop verdeelt deze structuur verder in twee helften; de helft het dichtst bij het kasteel, toont 
een verdere kruisgewijze onderverdeling in 4  rechthoeken.  
Aansluitend bij het neerhof lag een ommuurde tuin; op basis van een aantal iconografische 
voorstellingen kan dit een siertuin geweest zijn.  
In de ruimere omgeving van het kasteel liggen landbouwpercelen (akker- en grasland), boomgaard 
en bos.  
Dit kan wellicht ook als de middeleeuwse toestand van het domein beschouwd worden.  
 
Wijzigingen in de 19de eeuw:  
Het kasteel en omgeving zijn in hun middeleeuwse configuratie blijven bestaan tot de tweede helft 
van de 19e eeuw. Toen zijn er ingrijpende verbouwingen doorgevoerd aan het kasteel, werden de 
gebouwen op het neerhof nagenoeg allemaal gesloopt, een nieuwe boerderij elders gebouwd en 
zien we in de onmiddellijke omgeving een park verschijnen.  
De meeste hoofdstructuren van het domein (toegangsdreef vanaf de Torhoutse steenweg, locatie 
van kasteel en toegang, de zijdreef naar het kapelletje, de open grasvelden voor en achter het 
kasteel, de walgracht,) en de algemene rechtlijnige indeling in gebruikspercelen, blijven bewaard en 
dat is veeleer zeldzaam en uitzonderlijk. In de 19de eeuw en vooral de tweede helft, merken we 
immers grote veranderingen in de meeste domeinen in de omgeving van Brugge, waarbij een 
landschappelijke aanleg toegepast wordt. Die wordt o.a. gekenmerkt door een bochtig verloop van 
wegen en vloeiende begrenzing van percelen (bos en graslanden); veelal vervaagden hierdoor de 
vroegere geometrische structuren of werden ze volledig uitgewist, maar dit is slechts in beperkte 
mate vast te stellen bij kasteeldomein Tilleghem. 
 
3. Beschrijving 
 
De belangrijkste wijziging voor het domein was de afbraak van gebouwen op het neerhof; dit kan 
gesitueerd worden op het einde van de 19de eeuw omdat de gebouwen op de topografische kaarten 
met de toestand van 1872 en 1884 nog herkenbaar zijn (op latere documenten niet meer), maar op 
latere documenten niet meer.  
Enkel de muur van het oorspronkelijke poortgebouw  blijft gespaard omdat de toegang niet gewijzigd 
wordt, evenals een muurtje aan van 1.5m hoog dat een hoogteverschil opvangt.  
In de plaats wordt er een open grasveld aangelegd zodat een waarnemer vanuit de toegangsdreef 
een ongestoord zicht heeft op het kasteel. Dit grasveld kent een reliëfsverschil (trap), want tussen 
het deel vlakbij het kasteel - voorkoer- en het verder gelegen deel, is er een hoogteverschil van 1 tot 
1.5m. Deze getrapte aanleg was zowel vanuit functioneel als esthetisch oogpunt voordelig: het 
laagste deel was fysiek gescheiden van de voorkoer van het kasteel zodat het vee niet tot vlakbij het 
kasteel of voorkoer kon geraken. Ten tweede biedt dit verzonken weiland een grotere 
perspectiefwerking voor het zicht op het kasteel.  
Op deze percelen hebben blijkbaar nog hagen of andere groenelementen gestaan. Momenteel wordt 
de voorkoer aan de zijkanten visueel begrensd door een haag van 2.5m hoog; in het midden staan 
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er haagjes van ongeveer 0.5m hoog volgens een patroon van vierkanten. Het andere - laagste - deel 
betreft momenteel een grasveld.  
 
Ter vervanging van de hoevegebouwen werd er een nieuwe boerderij opgetrokken in 1894 op een 
locatie ten noordwesten ervan op grotere afstand. Ze bestaat uit 3 losse gebouwen opgesteld in U-
vorm rond centraal erf; met ten oosten een recente loods; ten zuidoosten treffen we een aantal 
infrastructuren aan voor de beoefening van boogschieten, zoals twee staande wippen en 
schuilplaatsen.  
Achter de hoeve getuigen enkele hoogstammige fruitbomen van de vroegere boomgaard die hierbij 
aansloot. 
 
Ten zuidwesten van het kasteel treffen we een laag en klein gebouwtje aan waar de huisbewaarder 
woont. Tevoren was het de woning van de tuinman, en aansluitend stalling en schuur, opgetrokken 
in de 17de eeuw. De muur rond de moestuin sluit hierop aan en nabij het woonhuis staan nog enkele 
hoogstammige fruitbomen als restanten van een boomgaard.  
Vlakbij dit huisje loopt een pad weg in zuidwestelijke richting door het bos; het leidt naar een 
historische dreef.  
 
We hebben reeds eerder aangehaald dat de middeleeuwse opdeling in percelen en wegen, nog 
steeds herkenbaar is. In veel gevallen wordt ze zelfs geaccentueerd door dreven of bomenrijen. 
Voorbeelden hiervan zijn de toegangsdreef, dreef naar het kapelletje (langs huidige toegangsweg 
bereikbaar via Wittemolenstraat), dreef ten noorden van kasteel, dreef/bomenrij ten westen van 
kasteel en daarop aansluitend dreef in zuidwestelijke richting.  
Zomereiken en beuken (gewone en de rode) worden het meest aangetroffen in de dreven. De 
meeste dreven zijn  in redelijk goede staat, ze vertonen soms wel een sterke ongelijkjarigheid, maar 
het visuele dreefaspect is duidelijk. Door de ouderdom en uitval van bomen is de toegangsdreef wel 
danig aangetast;  enkel in de laatste 50m is het dreefaspect (beuken) nog herkenbaar, verder van 
het kasteel getuigen verspreid nog enkel monumentale beuken van de dreef.  
Dwars op de toegangsdreef staat er een dreef met zomereik en beuk. De dreef naar het kapelletje 
betreft een relatief jonge dreefaanplant, wél met aan weerszijden 3 rijen van beuk. Aan de 
noordelijke zijde en aan de achterkant omgeven rode beuken in dreefverband het kasteel.  
  
Net als in de dreven treffen we in de bosgedeelten veel beuken (Fagus sylvatica) en zomereiken 
(Quercus robur) aan, in combinatie met naaldbomen (sparren). In mindere mate ook gewone Es 
(Fraxinus excelsior), esdoorn (Acer pseudoplatanus), populier (populus Canadensis) in de 
bomenlaag; nabij de woning van de huisbewaarder werd er ook een eik (Quercus palustris, geen 
nederlandse benaming) aangetroffen en 4 Tamme kastanjes (Castanea sativa) op een rij.  
In de struiklaag treffen we hazelaar (Corylus), vlier (Sambucus nigra), soms rododendron, en 
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) aan.  
 
ARCHIEF ROHM WEST-VLAANDEREN, Monumenten en Landschappen, Brugge, nr. W/00242. 
BEERNAERT B., Open Monumentendag. Burgerlijke openbare gebouwen, 1995, p. 72-74. 
BEERNAERT B., Een tuin is meer dan er staat. Open Monumentendagen Brugge, 2002, p. 34-35. 
BONDUEL P., Geschiedenis van de Brugse rand. Sint-Michiels, 1992, p. 111-112.  
CONSTANDT L. (ed.), Behoedzaam omgaan. Monumentenzorg in Brugge, 1988-1993, Brugge, 
1994, p. 118.  
DEVLIEGHER L. (e.a.), Het kasteel van Tillegem te Brugge, Brugge, 1989. 
DEVLIEGHER L., De rosmolen in Tillegem-bos, in Brugse Gidsenkroniek, 1981, bijlage. 
FRANCHOO G., De heerlijkheid Tillegem, in: Provinciaal Domein Tillegem Bos, z.d. 
FRANCHOO G., De oude en nieuwe kapellen van de parochie Sint-Michiels, in Brugs Ommeland, 
1961, jg. 1, nr. 2, p. 33. 
 
 
JURIDISCHE TOESTAND 
 
Het kasteel van Tillegem ligt op het gewestplan Brugge-Oostkust, vastgelegd bij K.B. van 7.04.1977, 
in parkgebied. 
Opgenomen in de landschapsatlas als:   

Ankerplaats "Kasteeldomeinen van Beisbroek, Tudor, Tillegem en de abdij van Zevenkerke. 
Relictzone "Kasteelparken en bosgebieden Sint-Andries - Varsenare". 
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Bijlage 5a:
Overzicht van waargenomen vaatplantentaxa in het bosgebied Brugge-Zuid

Nr Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Tillegem Chartr Beisbr Smisje Tudor
1 Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 1
2 Achillea millefolium Gewoon duizendblad 1
3 Adoxa moschatellina Muskuskruid 1
4 Aegopodium podagraria Zevenblad 1 1
5 Agrostis canina Moerasstruisgras
6 Agrostis capillaris Gewoon struisgras 1 1
7 Agrostis stolonifera Fioringras 1
8 Agrostis vinealis Zandstruisgras 1 1
9 Ajuga reptans Kruipend zenegroen 1

10 Aira caryophyllea Zilverhaver 1
11 Aira praecox Vroege haver 1 1 1
12 Alliaria petiolata Look-zonder-look 1
13 Alnus glutinosa Zwarte els 1 1
14 Alisma plantago-aquatica grote waterweegbree 1
15 Alopecurus geniculatus Geknikte vossestaart 1
16 Alopecurus pratensis Grote vossestaart 1
17 Anemone nemorosa Bosanemoon 1
18 Anthoxanthum odoratum Gewoon reukgras 1
19 Anthriscus sylvestris Fluitekruid 1
20 Arabidopsis thaliana Zandraket 1
21 Arrhenatherum elatius Glanshaver 1 1 1
22 Athyrium filix-femina Wijfjesvaren 1
23 Bellis perennis Madeliefje 1
24 Betula pendula Ruwe berk 1 1 1 1 1
25 Betula pubescens Zachte berk 1 1
26 Bidens tripartita Driedelig tandzaad 1
27 Blechnum spicant Dubbelloof 1
28 Bromus hordeaceus Zachte dravik s.l. 1 1
29 Calamagrostis canescens Hennegras 1
30 Calamagrostis epigejos Gewoon struisriet 1
31 Callitriche platycarpa Gewoon sterrekroos 1
32 Calluna vulgaris Struikhei 1 1
33 Caltha palustris Dotterbloem 1
34 Capsella bursa-pastoris Gewoon herderstasje 1
35 Cardamine hirsuta Kleine veldkers 1 1
36 Cardamine pratensis Pinksterbloem 1 1
37 Carex riparia Oeverzegge 1
38 Carex arenaria Zandzegge 1 1 1
39 Carex binervis Tweenervige zegge 1
40 Carex canescens Zompzegge 1
41 carex ovalis Hazezegge 1 1
42 Carex paniculata Pluimzegge 1
43 Carex pilulifera Pilzegge 1 1 1
44 Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge 1
45 Carex remota Ijle zegge 1 1
46 Carex rostrata snavelzegge 1
47 Carpinus betulus Haagbeuk 1 1 1
48 Castanea sativa Tamme kastanje 1 1 1 1 1
49 Centaurea jacea Knoopkruid 1
50 Cerastium fontanum Gewone hoornbloem 1 1
51 Cerastium glomeratum Kluwenhoornbloem 1
52 Chamaecyparis lawsoniana Lawson cypres 1
53 Circaea lutetiana Groot heksenkruid 1 1 1
54 Cirsium arvense Akkerdistel 1 1 1 1 1
55 Cirsium vulgare Speerdistel 1 1



Nr Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Tillegem Chartr Beisbr Smisje Tudor
56 Cirsium palustre Kale jonker 1
57 Coronopus squamatus Grove varkenskers 1
58 Corylus avellana Hazelaar 1 1
59 Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn 1
60 Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 1
61 Crataegus x media Twee- x Eenstijlige meid. 1
62 Crepis capillaris Klein streepzaad 1 1 1
63 Cynosurus cristatus Kamgras 1
64 Cytisus scoparius Brem 1 1 1 1 1
65 Dactylis glomerata Kropaar 1
66 Danthonia decumbens Tandjesgras 1 1 1
67 Deschampsia cespitosa Ruwe smele 1
68 Dryopteris carthusiana Smalle stekelvaren 1
69 Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 1 1 1 1 1
70 Elymus repens Kweek 1
71 Epilobium hirsutum Harig wilgeroosje 1
72 Erica cinerea Rode dophei 1 1
73 Erica tetralix Gewone dophei 1
74 Erigeron canadensis Canadese fijnstraal 1 1
75 Erophila verna Vroegeling 1
76 Eupatorium cannabinum Leverkruid 1
77 Fagus sylvatica Beuk 1 1 1 1
78 Festuca ovina Schapegras 1
79 Festuca rubra Rood zwenkgras s.l. 1
80 Filipendula ulmaria Moerasspirea 1
81 Fraxinus excelsior Gewone es 1 1
82 Galeopsis tetrahit Hennepnetel 1 1 1
83 Galium palustre Moeraswalstro 1
84 Galium saxatile Liggend walstro 1
85 Genista anglica Stekelbrem 1
86 Geranium molle Zachte ooievaarsbek 1 1
87 Geranium robertianum Robertskruid 1 1 1 1 1
88 Geum urbanum Geel nagelkruid 1 1 1 1
89 Glechoma hederacea Hondsdraf 1 1 1
90 Glyceria fluitans Mannagras 1 1
91 Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem 1 1
92 Geum urbanum Geel nagelkruid 1
93 Hedera helix Klimop 1 1 1 1
94 Heracleum sphondilium Gewone bereklauw 1
95 Hieracium umbellatum Schermhavikskruid 1 1
96 Holcus lanatus Gestreepte witbol 1 1
97 Holcus mollis Gladde witbol 1 1 1 1
98 Humulus lupulus Hop 1
99 Hypericum humifusum Liggend hertshooi 1

100 Hypericum perforatum Sint-Janskruid 1
101 Hypericum pulchrum Fraai hertshooi 1 1
102 Hypochaeris radicata Gewoon biggekruid 1 1 1 1 1
103 Iris pseudacorus Gele lis 1
104 Ilex aquifolium Hulst 1 1 1 1
105 Juncus articulatus Zomprus 1
106 Juncus bulbosus Knolrus 1
107 Juncus bufonius Greppelrus 1 1
108 Juncus effusus Pitrus 1 1 1 1 1
109 Juncus squarrosus Trekrus 1 1 1
110 Lamium amplexicaule Hoenderbeet 1 1
111 Lamium purpureum Paarse dovenetel s.l. 1 1 1 1 1
112 Larix decidua Europese lariks 1 1 1 1
113 Larix kaempferi Japanse lariks 1 1



Nr Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Tillegem Chartr Beisbr Smisje Tudor
114 Lemna minor Klein kroos 1 1
115 Leontodon autumnalis Vertakte leeuwetand 1
116 Listera ovata Grote keverorchis 1
117 Lolium multiflorum Italiaans raaigras 1
118 Lolium perenne Engels raaigras 1 1 1 1
119 Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 1 1 1 1 1
120 Luzula campestris Gewone veldbies 1
121 Luzula multiflora ssp. multiflora Veelbloemige veldbies s.s 1 1 1 1
122 Luzula pilosa Ruige veldbies 1 1
123 Lycopodiella inundata Moeraswolfsklauw 1
124 Lycopus europaeus Wolfspoot 1
125 Lychnis flos cuculi Echte koekoeksbloem 1
126 Lysimachia vulgaris Grote wederik 1 1
127 Melampyrum pratense Hengel 1
128 Mentha aquatica Watermunt 1
129 Moehringia trinervia Drienervige muur 1 1
130 Molinia caerulea Pijpestrootje 1 1 1
131 Myrica gale Wilde gagel 1
132 Oenanthe aquatica Watertorkruid 1
133 Ornithopus perpusillus Klein vogelpootje 1 1 1
134 Oxalis acetosella Witte klaverzuring 1
135 Peucedanum palustre Melkeppe 1
136 Phalaris arundinacea Rietgras 1
137 Phragmites australis Riet 1 1
138 Picea abies Fijnspar 1 1 1 1
139 Pinus sylvestris Grove den 1 1 1 1
140 Pinus nigra ssp laricio Corsicaanse den 1 1 1 1 1
141 Plantago lanceolata Smalle weegbree 1 1 1 1 1
142 Plantago major Grote weegbree s.l. 1
143 Poa annua Straatgras 1 1
144 Poa nemoralis Schaduwgras 1 1 1
145 Poa pratensis Veldbeemdgras 1 1 1 1
146 Poa trivialis Ruw beemdgras 1 1 1 1 1
147 Polygala serpyllifolia Liggende vleugeltjesbloem 1
148 Polygonatum multiflora Veelbloemige salomonszegel 1 1 1
149 Polygonum aviculare Varkensgras 1 1
150 Polygonum hydropiper Waterpeper 1 1 1 1 1
151 Polygonum persicaria Perzikkruid 1
152 Polypodium vulgare Eikvaren 1
153 Populus tremula Ratelpopulier 1 1 1 1 1
154 Potentilla erecta Tormentil 1 1
155 Primula vulgaris Stengelloze sleutelbloem 1
156 Prunella vulgaris Gewone brunel 1 1 1
157 Prunus avium Zoete kers 1 1
158 Prunus padus Vogelkers 1 1
159 Prunus serotina Amerikaanse vogelkers 1 1 1 1
160 Prunus spinosa Sleedoorn 1 1
161 Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 1 1 1 1 1
162 Pseudotsuga menziesii Gewone douglasspar 1 1 1 1 1
163 Quercus robur Zomereik 1 1 1 1 1
164 Quercus rubra Amerikaanse eik 1 1 1 1
165 Ranunculus acris Scherpe boterbloem 1 1 1 1
166 Ranunculus bulbosus Knolboterbloem 1 1 1
167 Ranunculus ficaria Speenkruid 1 1
168 Ranunculus repens Kruipende boterbloem 1 1 1 1 1
169 Rhamnus frangula Sporkehout 1 1 1 1 1
170 Rhododendron ponticum Pontische rhododendron 1 1 1 1
171 Robinia pseudoacacia Gewone robinia 1 1 1 1 1



Nr Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Tillegem Chartr Beisbr Smisje Tudor
172 Rosa canina Hondsroos 1
173 Rubus caesius Dauwbraam 1
174 Rubus fruticosus agg. Braam 1 1 1 1 1
175 Rubus idaeus Framboos 1 1 1
176 Rumex acetosa Veldzuring 1
177 Rumex acetosella Schapezuring 1
178 Rumex conglomeratus Kluwenzuring 1
179 Rumex crispus Krulzuring 1
180 Rumex obtusifolius Ridderzuring 1 1
181 Sagina procumbens Liggende vetmuur 1 1
182 Salix alba Schietwilg 1 1
183 Salix aurita Geoorde wilg 1 1
184 Salix caprea Boswilg 1 1 1
185 Sambucus nigra Gewone vlier 1 1 1 1 1
186 Scrophularia auriculata Gewoon helmkruid 1
187 Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l. 1 1 1 1 1
188 Senecio vulgaris Klein kruiskruid 1
189 Silene latifolia (ssp. alba) Avondkoekoeksbloem 1 1 1
190 Solanum dulcamara Bitterzoet 1
191 Solidago virgaurea Echte guldenroede 1
192 Sonchus asper Gekroesde melkdistel 1
193 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 1 1 1 1 1
194 Stachys sylvatica Bosandoorn 1
195 Stellaria graminea Grasmuur 1 1
196 Stellaria media Vogelmuur 1 1 1
197 Taraxacum vulgare Gewone paardebloem 1 1
198 Teesdalia nudicaulis Klein tasjeskruid 1
199 Teucrium scorodonia Valse salie 1 1 1 1 1
200 Trifolium dubium Kleine klaver 1
201 Trifolium repens Witte klaver 1 1
202 Ulmus minor Gladde iep 1
203 Ulmus laevis Fladderiep 1
204 Veronica arvensis Veldereprijs 1
205 Veronica filiformis Draadereprijs 1
206 Veronica officinalis Mannetjesereprijs 1
207 Veronica serpyllifolia Tijmereprijs 1 1
208 Viburnum opulus Gelderse roos 1
209 Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje 1 1 1 1
210 Urtica dioica Grote brandnetel 1 1 1 1 1
211 Urtica urens Kleine brandnetel 1

Aantal taxa 140 83 110 34 87
Chartr. Chartreuzinnenbos; Beisbr: Beisbroek; Smisje: Smisjesbos.



Bijlage 5b. 
Blad-en levermossen in het bosgebied Brugge-Zuid (2005-2006)

Nr Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
1 Aulacomnium androgynum Gewoon knopjesmos
2 Barbula convoluta Gewoon smaragdsteeltje
3 Brachythecium albicans Bleek dikkopmos
4 Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos
5 Bryum argenteum Zilvermos
6 Campylopus fragilis s.s. Bossig kronkelsteeltje
7 Campylopus species Kronkelsteeltje (G)
8 Cephaloziella species Draadmos (G)
9 Ceratodon purpureus Purpersteeltje
10 Dicranella heteromalla Gewoon pluisjesmos
11 Dicranella species Pluisjesmos (G)
12 Dicranum polysetum Gerimpeld gaffeltandmos
13 Dicranum scoparium Gewoon gaffeltandmos
14 Dicranum spurium Gekroesd gaffeltandmos
15 Eurhynchium praelongum Fijn snavelmos
16 Hypnum cupressiforme Gewoon klauwtjesmos
17 Hypnum jutlandicum Heide-klauwtjesmos
18 Leucobryum glaucum Kussentjesmos
19 Lophocolea bidentata Gewoon kantmos
20 Lophocolea heterophylla Gedrongen kantmos
21 Lophocolea species Kantmos (G)
22 Lophozia bicrenata Cederhoutmos
23 Mnium species Sterremos (G)
24 Nardia geoscyphus Klein vleugelmos
25 Pleurozium schreberi Bronsmos
26 Pohlia nutans Gewoon peermos
27 Polytrichum commune Gewoon haarmos
28 Polytrichum juniperinum Zand-haarmos
29 Polytrichum piliferum Ruig haarmos
30 Polytrichum species Haarmos (G)
31 Pseudoscleropodium purum Groot laddermos
32 Rhytidiadelphus squarrosus Gewoon haakmos
33 Riccia sorocarpa Klein landvorkje
34 Riccia species Water- & landvorkje (G)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bijlage 5c.
Waarnemingslijst van Zwammen in het Beisbroek (gegevens R. Walleyn)

Nr Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
1 Agaricus silvaticus Schubbige boschampignon
2 Amanita citrina var. citrina Gele knolamaniet
3 Amanita excelsa f. spissa Grauwe amaniet f. spissa
4 Amanita fulva Roodbruine slanke amaniet
5 Amanita muscaria Vliegezwam
6 Amanita rubescens Parelamaniet
7 Amanita rubescens Parelamaniet
8 Armillaria lutea scg cepistipes
9 Armillaria lutea scg lutea Knolhoningzwam

10 Armillaria mellea s.s. Echte honingzwam
11 Armillaria ostoyae Sombere honingzwam
12 Ascocoryne cylichnium Grootsporige paarse knoopzwam
13 Ascocoryne sarcoides Paarse knoopzwam
14 Ascotremella faginea Zakjestrilzwam
15 Athelia epiphyla Gewoon vliesje
16 Auricularia mesenterica Viltig judasoor
17 Biscogniauxia nummularia Ruwe korstkogelzwam
18 Bisporella citrina Geel schijfzwammetje
19 Bisporella sulfurina Zwavelgeel schijfzwammetje
20 Bjerkandera adusta Grijze buisjeszwam
21 Bjerkandera fumosa Rookzwam
22 Bolbitius vitellinus var. vitellinus Dooiergele mestzwam
23 Boletus badius Kastanjeboleet
24 Boletus chrysenteron s.s. Roodsteelfluweelboleet
25 Boletus erythropus var. erythropus Gewone heksenboleet
26 Boletus parasiticus Kostgangerboleet
27 Botryobasidium aureum Geel trosvlies
28 Botryobasidium botryosum Grootsporig trosvlies
29 Botryobasidium conspersum Grijswit trosvlies
30 Botryobasidium subcoronatum Gespentrosvlies
31 Calocera cornea Geel hoorntje
32 Calocera viscosa Kleverig koraalzwammetje
33 Ceriporiopsis gilvescens Verkleurende poria
34 Cerocorticium confluens Ziekenhuisboomkorst
35 Chalciporus piperatus Peperboleet
36 Chlorociboria aeruginascens Gewone kopergroenbekerzwam
37 Chondrostereum purpureum Paarse korstzwam
38 Clathrus archeri Inktviszwam
39 Claviceps microcephala Pijpestrootjemoederkoren
40 Clavulina cinerea Asgrauwe koraalzwam
41 Clavulina coralloides Witte koraalzwam
42 Clitocybe clavipes Knotsvoettrechterzwam
43 Clitocybe fragrans Slanke anijstrechterzwam
44 Clitocybe metachroa var. metachroa Tweekleurige trechterzwam
45 Clitocybe nebularis Nevelzwam
46 Clitocybe phyllophila Grote bostrechterzwam
47 Clitocybe rivulosa Giftige weidetrechterzwam
48 Collybia aquosa Vroeg eikenbladzwammetje
49 Collybia butyracea var. asema Gewone botercollybia
50 Collybia butyracea var. butyracea Roodbruine botercollybia
51 Collybia confluens Bundelcollybia
52 Collybia cookei Okerknolcollybia
53 Collybia dryophila Eikenbladzwammetje
54 Collybia fusipes Spoelvoetcollybia
55 Collybia maculata Roestvlekkenzwam
56 Collybia peronata Scherpe collybia
57 Coltricia cinnamomea Zijdetolzwam
58 Coniophora arida Dunne kelderzwam
59 Coniophora puteana Dikke kelderzwam
60 Conocybe rickeniana s.s. Roestbruin breeksteeltje



Nr Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
61 Coprinus atramentarius Kale inktzwam
62 Coprinus auricomus Kastanje-inktzwam
63 Coprinus comatus Geschubde inktzwam
64 Coprinus disseminatus Zwerminktzwam
65 Coprinus lagopus Hazepootje
66 Coprinus leiocephalus Geelbruin plooirokje
67 Coprinus micaceus s.s. Gewone glimmerinktzwam
68 Coprinus plicatilis Plooirokje
69 Cordyceps militaris Rupsendoder
70 Cortinarius casimiri Grote fraaisteelgordijnzwam
71 Cortinarius hemitrichus Witschubbige gordijnzwam
72 Creopus gelatinosus Weke kussentjeszwam
73 Crepidotus cesatii Rondsporig oorzwammetje
74 Cyathus striatus Gestreept nestzwammetje
75 Cylindrobasidium laeve Donzige korstzwam
76 Cystolepiota seminunda Kleine poederparasolzwam
77 Cudoniella acicularis Houtknoopje
78 Cylindrobasidium laeve Donzige korstzwam
79 Dacrymyces stillatus s.s. Oranje druppelzwam
80 Dasyscyphella nivea Sneeuwwit franjekelkje
81 Diatrype disciformis Hoekig schorsschijfje
82 Diatrype stigma Korstvormig schorsschijfje
83 Diatrypella quercina Eikenschorsschijfje
84 Entoloma rhodopolium f. nidorosum Stinksatijnzwam
85 Entoloma rhodopolium f. rhodopolium Grauwe bossatijnzwam
86 Eutypa spinosa Stekelige korstkogelzwam
87 Exidia saccharina Bruinesuikerzwam
88 Exidia thuretiana Stijfselzwam
89 Flammulina velutipes Gewoon fluweelpootje
90 Fomes fomentarius Echte tonderzwam
91 Ganoderma australe Dikrandtonderzwam
92 Ganoderma lipsiense Platte tonderzwam
93 Geastrum triplex Gekraagde aardster
94 Gloeocystidielum porosum Roomkleurige oliecelkorst
95 Gymnopilus penetrans Dennenvlamhoed
96 Hebeloma crustuliniforme Radijsvaalhoed
97 Hebeloma mesophaeum Tweekleurige vaalhoed
98 Hebeloma velutipes Opaalvaalhoed
99 Helvella crispa Witte kluifzwam

100 Helvella lacunosa Zwarte kluifzwam
101 Heterobasidion annosum Dennenmoorder
102 Hirneola auricula-judae Echt judasoor
103 Hohenbeuhelia auriscalpium Spatelharpoenzwam
104 Hygrocybe miniata var. miniata Gewoon vuurzwammetje
105 Hygrophoropsis aurantiaca Valse hanekam
106 Hyphoderma praetermissum Kransbekerharskorstje
107 Hyphoderma setigerum Barstend harskorstje
108 Hyphodontia barba-jovis Franjetandjeszwam
109 Hypocrea aureoviridis Gele kussentjeszwam
110 Hypholoma fasciculare Gewoon zwavelkop
111 Hypoxylon cohaerens Kasseienkogelzwam
112 Hypoxylon fragiforme Roestbruine kogelzwam
113 Hypoxylon macrocarpum
114 Hypoxylon multiforme Vergroeide kogelzwam
115 Hypoxylon rubiginosum Rode korstkogelzwam
116 Hypoxylon serpens s.s. Grijze korstkogelzwam
117 Inocybe rimosa Geelbruine spleetvezelkop
118 Ischnoderma benzoinum Teervlekkenzwam
119 Kretzschmaria deusta Korsthoutskoolzwam
120 Laccaria laccata s.s. Gewone fopzwam
121 Laccaria proxima Schubbige fopzwam
122 Lactarius necator Zwartgroene melkzwam



Nr Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
123 lactarius plumbeus Zwartgroene melkzwam
124 Lactarius quietus Kaneelkleurige melkzwam
125 Lactarius subdulcis Bitterzoete melkzwam
126 Lactarius theiogalus
127 Lactarius theiogalus Rimpelende melkzwam
128 Lasiosphaeria ovina Eivormig ruigkogeltje
129 Lasiosphaeria spermoides Stronkruigkoggeltje
130 Leccinum scabrum Gewone berkenboleet
131 Lepiota aspera s.s. Spitsschubbige parasolzwam
132 Lepiota cristata Stinkparasolzwam
133 Lepista flaccida Roodbruine schijnridderzwam
134 Lepista nuda Paarse schijnridder
135 Leucocoprinus brebissonii Spikkelplooiparasol
136 Lycoperdon foetidum Zwartwordende stuifzwam
137 Lycoperdon umbrinum Donkerbruine stuifzwam
138 Macrolepiota mastoidea Tepelparasolzwam
139 Macrolepiota procera Grote parasolzwam
140 Macrolepiota rhacodes Knolparasolzwam
141 Marasmiellus ramealis Takruitertje
142 Marasmiellus vaillantii Halmruitertje
143 Marasmius androsaceus Paardehaartaailing
144 Marasmius rotula Wieltje
145 Megacollybia platyphila Breedplaatstreephoed
146 Megalocystidium lactescens Gewone melkkorstzwam
147 Meripilus giganteus Reuzenzwam
148 Merulius tremellosus Spekzwoerdzwam
149 Micromphale perforans Sparrenstinktaailing
150 Mollisia cinerea Gedrongen mollisia
151 Mollisia ligni Witrandmollisia
152 Mycena acicula Oranje dwergmycena
153 Mycena adscendens Suikermycena
154 Mycena capillaris Kleine beukenbladmycena
155 Mycena crocata Prachtmycena
156 Mycena epipterygia var. epipterygia Graskleefsteelmycena
157 Mycena filopes Draadsteelmycena
158 Mycena flavoalba Bleekgele mycena
159 Mycena galericulata Helmmycena
160 Mycena galopus var. galopus Melksteelmycena
161 Mycena galopus var. nigra
162 Mycena haematopus Grote bloedsteelmycena
163 Mycena hiemalis Stronkmycena
164 Mycena leptocephala Stinkmycena
165 Mycena metata Dennenmycena
166 Mycena polyadelpha Witte eikenbladmycena
167 Mycena polygramma Streepsteelmycena
168 Mycena pseudocorticola Blauwgrijze schorsmycena
169 Mycena pura var. pura Gewoon elfenschermpje
170 Mycena stipata Bundelchloormycena
171 Mycena vitilis Papilmycena
172 Mycoacia uda Gele stekelkorstzwam
173 Nectria cinnabarina Gewoon meniezwammetje
174 Nemania chestersii
175 Nemania serpens Grijze korstkogelzwam
176 Neobulgaria pura var. foliacea Roze knoopzwam var. foliacea
177 Oligoporus caesius Blauwe kaaszwam
178 Oligoporus fragilis Vlekkende kaaszwam
179 Oligoporus stipticus Bittere kaaszwam
180 Oligoporus subcaesius Vaalblauwe kaaszwam
181 Oligoporus tephroleucus Asgrauwe kaaszwam
182 Ombrophila pura Roze knoopzwam var. foliacea
183 Orbilia alnea Rood wasbekertje
184 Oudemansiella mucida Porseleinzwam



Nr Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
185 Panaeolus acuminatus Spitse vlekplaat
186 Panaeolus ater Zwartbruine vlekplaat
187 Panaeolus fimicola Grauwe vlekplaat
188 Panaeolus foenisecii Gazonvlekplaat
189 Panaeolus sphinctrinus var. sphinctrinus Franjevlekplaat
190 Panellus serotinus Groene schelpzwam
191 Parthenope pilati
192 Paxillus atrotomentosus Zwartvoetkrulzoom
193 Paxillus involutus Gewone krulzoom
194 Peniophora incarnata
195 Peniophora quercina Paarse eikenschorszwam
196 Peziza badia Bruine bekerzwam
197 Peziza cerea Wasgele bekerzwam
198 Phaeolus schweinitzii Dennenvoetzwam
199 Phallus impudicus Grote stinkzwam
200 Phlebia radiata Oranje aderzwam
201 Phlebia tremellosa Spekzwoerdzwam
202 Pholiota aurivella Goudvliesbundelzwam
203 Pholiota mutabilis Stobbezwammetje
204 Pholiota squarrosa Schubbige bundelzwam
205 Physisporinus sanguinolentus Bloedende buisjeszwam
206 Physisporinus vitreus Glazige buisjeszwam
207 Piptoporus betulinus Berkenzwam
208 Pleurotus cornucopiae Trechteroesterzwam
209 Pleurotus ostreatus Gewone oesterzwam
210 Pluteus cervinus var. cervinus Gewone hertezwam
211 Pluteus ephebeus Splijthoedhertezwam
212 Pluteus hispidulus var. hispidulus Pluishoedhertezwam
213 Pluteus luctuosus Bruinsnedehertezwam
214 Pluteus pallescens Gevoorde hertezwam
215 Pluteus phlebophorus Geaderde hertenzwam
216 Pluteus podospileus f. minutissimus Fluweelhertezwam f. minutissimus
217 Pluteus salicinus Grauwgroene hertezwam
218 Pluteus umbrosus Pronkhertezwam
219 Polydesmia pruinosa Kernzwamknopje
220 Polyporus badius Peksteel
221 Psathyrella candolleana Bleke franjehoed
222 Psathyrella conopilus Langsteelfranjehoed
223 Psathyrella corrugis f. corrugis Sierlijke franjehoed f. corrugis
224 Psathyrella corrugis f. gracilis Sierlijke franjehoed f. gracilis
225 Psathyrella piluliformis s.s. Witsteelfranjehoed
226 Psathyrella polycystis Spatelcelfranjehoed
227 Psathyrella pseudogracilis Dubbelgangerfranjehoed
228 Psathyrella spadiceo-grisea Vroege franjehoed
229 Pseudohydnum gelatinosum Stekeltrilzwam
230 Psilocybe aurantiaca Oranjerode stropharia
231 Psilocybe cyanescens Blauwwordend kaalkopje
232 Psilocybe fasciculare Gewone zwavelkop
233 Psilocybe semilanceata Puntig kaalkopje
234 Psilocybe sublateritium Rode zwavelkop
235 Ramaria stricta Rechte koraalzwam
236 Rhytisma acerinum Inktvlekkenzwam
237 Rickenella fibula Oranjegeel trechtertje
238 Rosellinia thelena Spits tepelkogeltje
239 Russula amoenolens Scherpe kamrussula
240 Russula betularum Roze berkenrussula
241 Russula cyanoxantha f. cyanoxantha Regenboogrussula
242 Russula densifolia Fijnplaatrussula
243 Russula fellea Beukenrussula
244 Russula grisea Duifrussula
245 Russula ionochlora Violetgroene russula
246 Russula nitida Kleine berkenrussula



Nr Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
247 Russula nauseosa Kleine sparrenrussula
248 Russula nigricans Grofplaatrussula
249 Russula ochroleuca Geelwitte russula
250 Russula parazurea Berijpte russula
251 Russula undulata Zwartpurperen russula
252 Russula vesca Smakelijke russula
253 Russula violeipes Paarsstelige russula
254 Rutstroemia echinophila Kastanjestromakelkje
255 Schizophylium commune Waaiertje
256 Schizopora flavipora Abrikozenbuisjeszwam
257 Schizopora paradoxa Witte tandzwam
258 Scleroderma areolatum Kleine aardappelbovist
259 Scleroderma bovista Kale aardappelbovist
260 Scleroderma citrinum Gele aardappelbovist
261 Scleroderma verrucosum s.s. Wortelende aardappelbovist
262 Scutellinia scutellata Gewone wimperzwam
263 Simocybe rubi Gewoon matkopje
264 Simocybe sumptuosa Groot matkopje
265 Sistotrema brinkmanni Melige umkorstzwam
266 Sistotrema coroniferum Sneeuwwitte umkorstzwam
267 Sparassis crispa Grote sponszwam
268 Sparassis spathulata Breedbladige sponszwam
269 Stereum gausapatum Eikenbloedzwam
270 Stereum hirsutum Gele korstzwam
271 Stereum ochraceoflavum Twijgkorstzwam
272 Stereum rugosum Gerimpelde korstzwam
273 Stereum sanguinolentum Dennenbloedzwam
274 Stereum subtomentosum Waaierkorstzwam
275 Strobilurus esculentus Sparrenkegelzwam
276 Thelephora terrestris Gewone franjezwam
277 Trametes gibbosa Witte bultzwam
278 Trametes hirsuta Ruig elfenbankje
279 Trametes multicolor Gezoneerd elfenbankje
280 Trametes versicolor Gewoon elfenbankje
281 Trechispora farinacea Melig dwergkorstje
282 Trichaptum abietinum Paarse dennenzwam
283 Tricholomopsis rutilans Koningsmantel
284 Tubaria furfuracea ss. Arnolds Gewoon donsvoetje
285 Tubaria hiemalis Winterdonsvoetje
286 Tubaria romagnesiana Velddonsvoetje
287 Tulasnella violea Lila waaszwam
288 Vascellum pratense Afgeplatte stuifzwam
289 Volvariella bombycina Zijdeachtige beurszwam
290 Volvariella gloiocephala var. gloiocephala Gewone beurszwam
291 Xerula radicata Beukwortelzwam
292 Xylaria hypoxylon Geweizwam
293 Xylaria polymorpha Houtknotszwam



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



jlage 5d. Vegetatieopnamen bossen Brugge-Zuid (2005-2006)
ame nummer 30 27 32 14 9 11 2 4 8 13 15 5 3 1 6 7 12 10 60 83 64 103 88 70 59 62 69 29 87 73 50 102 75 86 79 80 85 76 84 72 77 55 93 51 104 65 66 89 92 106 96 68 53 61 91 56 57 54 52 105 31 67 63 100 71 99 98 74 94 95 97 78 90 101 58
gte proefvlak (m 10 20 20 50 10 20 10 10 10 50 10 15 10 10 10 10 50 50 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 20 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
edte proefvlak (m 10 5 5 6 10 10 10 10 10 5 20 6 5 5 10 10 5 5 25 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
. proefvlak (m2) 100 100 100 300 100 200 100 100 100 250 200 90 50 50 100 100 250 250 200 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 150 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 100 225 225 225 225 225 225 225 225 200 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
ekking totaal (% 95 100 80 99 70 40 99 99 99 100 100 99 99 99 99 99 100 99 100 100 85 100 90 85 95 100 90 100 85 95 100 100 95 100 100 100 60 80 80 100 85 100 100 75 100 70 100 100 100 70 100 100 100 100 99 100 100 100 70 100 90 100 100 100 100 70 100 98 100 100 100 90 100 100 100
ekking boomlaag (% 80 55 0 10 0 0 30 25 70 55 50 75 30 80 20 30 70 80 98 100 85 90 95 85 95 98 85 10 85 95 100 10 93 0 85 30 38 80 80 30 80 60 40 75 40 60 50 40 60 80 90 0 75 70 75 80 90 70 55 70 80 75 85 55 93 80 45 0 55 35 98 90 90 95 75
ekking struiklaag (% 5 0 0 25 50 35 40 70 10 40 55 65 85 100 95 95 80 70 95 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 22 0 7 15 10 0 40 2 1 2 3 100 0 7 95 4 2 4 40 65 75 30 90 20 95 98 60 90 3 45 35 10 35
ekking kruidlaag (% 50 95 80 70 20 20 30 60 85 75 60 60 90 95 70 85 50 25 75 0 0,5 1 0 0 1 <1 15 1 0 0 1 85 3 35 85 100 50 20 10 100 35 93 80 1 60 50 90 85 5 23 85 100 100 10 2 65 12 2 65 50 25 50 3 40 0 0,5 1 0 1 1 1 1 1 3 57
ekking moslaag (% 1 5 0,5 0 1 0 1 1 5 5 2 7 5 10 80 0 1 1 <1 0 1 0 0 1 20 1 15 1 0 1 <1 20 0 90 1 1 0 0 1 1 1 5 30 <1 0 10 2 4 25 30 1 <1 0 3 2 0 40 55 0 0 1 1 2 0 0 30 1 0 0 1 0 0 0 0 0
ekking strooisellaag (% 0 100 100 50 85 100 99 99 100 75 99 93 95 99 85 100 100 99 100 100 99 100 100 100 80 100 100 95 100 100 100 100 100 5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 93 100 100 100 70 100 100 100 95 100 100 80 45 100 100 0 100 98 100 100 70 100 100 100 100 100 100 100 100 85
oiseldikte(cm) 0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 2 1 1 2 2 1 1 3 1,5 1 2 2 4 2 2 0,5 1 2 1 2 1 1 2 0,5 1 1 1 1 1,5 2 1 2 1,5 2 5 1 2 1,5 1 0,5 2 2 0 1,5 1 2 2 1 2 1,5 2 2 2 2 2 2 2

ats Til Til Til Til Til Til Til Til Til Til Til Til Til Til Til Til Til Til Til Char Til Beis Tudor Til Til Til Til Til Tudor Tudor Til Beis Tudor Tudor Tudor Char Tudor Char Char Tudor Tudor Til Beis Til Beis Til Til Tudor Beis Beis Beis Til Til Til Beis Til Til Til Til Beis Til Til Til Beis Tudor Beis Beis Tudor Beis Beis Beis Tudor Tudor Beis Til
Twinspangroep 11 101 1001 1000 01111 01110 01101 01100 0101 0100

Elzen-Berkenbos Essen-Esdoorn en Essen-Iepenbos Essen-Eikenbos Dennen-Eikenbos Eiken-Beukenbos en Dennen-Eikenbos (verschillende varianten
Quercus robur Kl 1 1 1 1 1 1 1
Polygonatum multiflorum Kl 1 1 1 1 1 1
Carex remota Kl 1 1 1 1 4 2 1
Athyrium filix-femina Kl 1 2 1 2 1
Filipendula ulmaria Kl 4 1 2 10 20 1 1 1
Ranunculus repens Kl 1 4 2 1 2 2
Polygonum hydropipe Kl 1 2 1
Cardamine pratensis Kl 1 2 1
Lythrum salicaria Kl 1 1 1 1 1
Rumex obtusifolius Kl 1 1 1 1
Galium palustre Kl 1 2 2 1 1 1
Iris pseudacorus Kl 4 2 4 1 1
Alisma plantago-aquatica Kl 1 1
Caltha palustris Kl 2 1
Lysimachia vulgaris Kl 2 2
Solanum dulcamara Kl 1 2 2 2
Sphagnum sp Ml 10 1
Carex paniculata Kl 1 1 10 1
Lycopus europaeus Kl 1 2 1 1
Salix multinervis Sl 4 2 2 10 2
Humulus lupulus Kl 1 1
Carex pseudocyperus Kl 1 1
Cirsium palustre Kl 1 1
Alnus glutinosa Sl 20 20 30 4 48 30 20 2 10
Carex riparia Kl 50 60 70
Atrichum undulatum Ml 1 2 2 1 2 1 1 1 1
Atrichum undulatum Ml 2 2 4 4 1 4 4 10 70 1 2 1
Listera ovata Kl 1 1
Ajuga reptans Kl 2 2 1
Populus x canadensis Bl 1 30 4 50 20 30 80 30
Adoxa moschatellina Kl 1 1 2 1 2 1
Circaea lutetiana Kl 2 1 1 2 2
Betula pubescens Sl 2 4
Moehringia trinervia Kl 2 1 1 1 1 1
Anemone nemorosa Kl 70 40 50 40 10 40 70 80 50 20
Ulmus minor Sl 10 1 10 20 40 20 2
Fraxinus excelsio Bl 4 10 4 50 10 20
Sambucus nigra Kl 1 1 1
Heracleum sphondylium Kl 1 1
Galeopsis tetrahit Kl 1 1 1 1 1
Ranunculus ficaria Kl 1 2 30 20 30 2 10 80 70 1 1 1
Galium aparine Kl 1 1 2
Corylus avellana Sl 1 1
Viola riviniana Kl 1 1 2 1
Glechoma hederacea Kl 1 1 1 4 1 2 1 1 2 1
Fraxinus excelsio Kl 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1
Prunus avium Kl 1 1
Scrophularia nodosa Kl 1 1
Sambucus nigra Sl 2 1 4 1 1 1 1 1 1
Ulmus minor Kl 1 1
Ulmus minor Bl 70 1 1
Hedera helix Kl 1 1 1 1 70
Geum urbanum Kl 2 1 1 1 2 2 1
Acer pseudoplatanus Kl 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2
Corylus avellana Kl 2 20 4 1 20 20 70 20 40 1 2 1 2 2 2
Acer pseudoplatanus Sl 1 2 60 60 70 70 80 80 90 2 2 4 10 2 70 4 2
Brachythecium rutabulum Ml 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Poa trivialis Kl 2 1 2 1 1 1 1
Fraxinus excelsio Sl 4 2 20 2 2 10 1 4 50
Urtica dioica Kl 20 1 1 1 1 70 1 1 1 2 4
Angelica sylvestris Kl 1 1 1 1
Ribes rubrum Kl 4 4 2 2 1 1 2 2 2 1 1
Valeriana repens Kl 1
Populus alba (+ P. x canescens Bl 10 4
Stachys palustris Kl 1 1
Rumex conglomeratus Kl 1 2 1
Salix 'cinerea' groep Sl 2 20 60 2
Myosotis scorpioides Kl 4 10 2
Betula pubescens Bl 60 30 20 4 50 20
Lonicera periclymenum Sl 1 2 1 1 2 2 1 2 1 1
Juncus effusus Kl 2 1 1 10 1 1 1 1 4
Agrostis capillaris Kl 1 2 1 2
Carex pilulifera Kl 1 1 1 1 1 1
Betula pendula Kl 1 1
Pseudotsuga menziesi Kl 1 1
Molinia caerulea Kl 1 1 1 40 1
Polytrichum commune Ml 1 2 2 2 1 30 1 2
Pteridium aquilinum Kl 10 95 90 8 10 50 1
Rhamnus frangula Sl 2 2 2
Dicranella heteromalla Ml 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1
Prunus serotina Sl 1 1 2 1 1 2 1 2 2 4 30 2 60 8 4 4
Isopterigium elegans Ml 1 1 1 2
Holcus mollis Kl 1 1 1 2 1
Polytrichum formosum Ml 2 10 10 1 1 2 30 1 1 1 1 4 1 1
Fagus sylvatica Sl 2 2 2
Leucobryum glaucum Ml 1 2 1
Quercus rubra Bl 4 10 4 70
Hypnum cupressiforme Ml 1 1 1 2 1 1 10 1 1 4 1 4 1 50 1
Sorbus aucuparia Kl 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Cladonia coniocraea Ml 1 1 2
Pseudotsuga menziesi Bl 95 80 60 30 80 80 80 80 80 60 40 70 50 10 40 70 30
Dryopteris dilatata Kl 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 80 30 4 20 10 80 30 60 50 1 10 50 60 2 2 2 2 1 2 20 10 4 50 20 1 1 2 1 1 2
Ilex aquifolium Kl 1 1 1
Carex arenaria Kl 1 1
Dicranum scoparium Ml 1 1 10 1 1
Pinus sylvestris ssp laricio Bl 40 50
Pseudotsuga menziesi Sl 2 1 2 1
Teucrium scorodonia Kl 2 2 1 1
Calluna vulgaris Kl 30 2
Luzula pilosa Kl 1 1
Pinus sylvestris Bl 30 30 40 60 40
Betula pendula Sl 20 4 40 1 2 4 10
Betula pendula Bl 8 10 10 1 1 30
Prunus serotina Kl 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 1 1 1 2 1
Sorbus aucuparia Sl 2 2 1 2 1 1 2 2 10 8 1 1 1 1 10 2 1 60 1 1 30
Blechnum spicant Kl 1 2 2
Rubus 'fruticosus' groep Kl 2 30 2 4 1 1 2 2 1 1 30 2 1 80 1 10 80 50 1 30 30 30 1 1 40 80 4 80 1 4 2 2 8 2 50 4 2 40 1 1 1 1 60
Quercus robur Bl 20 70 20 10 60 10 50 80 70 4 70 50 70 80 10 20 30 10 10
Quercus robur Sl 2 40 1 2
Holcus lanatus Kl 2 2 1
Prunus padus Sl 1 2
Dryopteris carthusiana Kl 1 1 2 2
Mnium hornum Ml 1 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 1 1 2 4 1 1 2 2 1 1 1 1 30 1
Ilex aquifolium Sl 1 1 1 2 1 2 2
Castanea sativa Kl 1 1 1 1 1 1 4
Quercus rubra Sl 2 8 2 4 10 2
Larix decidua Bl 70 4 30 10 10 10 30 40
Castanea sativa Bl 20 20 80 60 90 50
Rhododendron ponticum Sl 1 20 90 4 20 2 40
Castanea sativa Sl 1 1 1 1 4 10 80 95 50 50 40 10 10
Fagus sylvatica Kl 95 20 60 20 95 50 90 80 90 95 20 90 2 40 4 10 10 90 30 30 30



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bijlage 5d: Vegetatie-opnamen van open plekken-Bosgebied Brugge-Zuid 2006
Tabel nummer 34 35 41 42 43 81 82 33 36 37 38 39 16 17 23 24 25 68 44 21 45 112 28 26 20 40 46 109 110 111 22 86 18 19
Bedekkingsschaal Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon
Auteur (code) EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC AZ EC EC AZ AZ EC EC AZ EC EC AZ AZ AZ EC EC EC EC EC AZ EC AZ EC
Jaar 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006
Lengte proefvlak (m) 5 5 5 5 5 15 15 5 5 5 5 10 10 10 10 10 10 30 5 30 20 25 5 5 5 25 15 10 10
Breedte proefvlak (m) 5 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 10 10 10 3 10 10 0,5 2 3 2 3 5 5 5 5 10 10 10
Opp. proefvlak (m2) 25 25 25 25 25 150 150 25 25 25 25 100 100 100 30 100 100 15 10 90 40 75 25 25 25 125 150 100 100
Bedekking totaal (%) 100 100 100 100 90 50 80 100 100 100 100 100 99 95 84 90 90 100 100 40 100 95 35 90 20 10 100 100 100 100 100 100 100 100
Bedekking struiklaag (%) 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 30 0 0 0 0 0 90 2
Bedekking kruidlaag (%) 100 100 100 90 90 50 10 50 100 100 100 100 99 95 84 90 90 100 100 40 100 95 30 50 20 10 100 100 100 100 20 35 100 100
Bedekking moslaag (%) 80 95 1 5 5 1 75 90 80 99 90 95 1 -1 50 5 5 -1 10 1 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 90 -1 -1
Bedekking strooisellaag (%) 0 0 1 -1 -1 1 20 100 0 0 0 0 0 75 5 -1 -1
Strooiseldikte(cm) 0 0 2 0 0 0 0 0,5 0,5
Plaats Til Til Til Til Til Char Char Til Til Til Til Til Til Til Til Til Til Til Til Til Til Beis Til Til Til Til Til Beis Beis Beis Til Tudor Til Til
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Agrostis capillaris kl 1 p.1 5 6 8 p.1 p.1 m.2 p.1 m.2 m.4 2 a.1 a.2 m.4 Gewoon struisgras
Holcus lanatus kl r.1 p.1 a.2 m.4 m.4 1 3 5 p.1 m.4 m.2 a.2 Gestreepte witbol
Juncus effusus kl r.1 r.1 r.1 a.2 m.4 p.4 1 p.1 a.2 r.1 1 a.2 Pitrus
Ranunculus repens kl r.1 p.1 1 3 p.2 5 2 6 r.1 3 m.4 6 Kruipende boterbloem
Cerastium fontanum  s.l. kl a.2 p.1 a.1 a.1 p.1 p.1 p.1 p.1 r.1 p.1 p.1 Gewone hoornbloem
Rumex acetosa kl p.1 m.4 p.2 a.2 a.2 1 a.2 a.2 r.1 r.1 Veldzuring
Trifolium repens kl 2 r.1 a.2 p.1 m.4 a.4 a.2 p.1 1 a.2 Witte klaver
Calluna vulgaris kl 9 10 a.4 r.1 2 4 a.4 a.2 3 Struikhei
Rubus fruticosus kl r.1 r.1 r.1 a.4 r.1 p.1 1 3 r.1 Gewone braam
Festuca rubra kl r.1 p.1 1 9 2 1 m.2 m.4 Rood zwenkgras s.l.
Molinia caerulea kl p.4 p.1 3 7 5 r.1 p.1 2 Pijpestrootje
Brachythecium rutabulum ml m.4 p.1 5 m.4 a.4 p.1 r.1 Gewoon dikkopmos
Senecio jacobaea kl r.1 r.1 r.1 1 p.1 p.2 r.1 Jakobskruiskruid s.l.
Stellaria graminea kl p.1 p.1 a.1 p.1 p.1 p.1 r.1 Grasmuur
Betula pendula kl r.1 r.1 p.1 r.1 p.1 r.1 Ruwe berk
Cardamine pratensis kl a.2 p.1 p.1 p.1 p.1 r.1 Pinksterbloem
Hypochaeris radicata kl r.1 r.1 p.2 p.1 p.1 p.2 Gewoon biggekruid
Juncus bulbosus kl a.4 a.2 2 a.2 p.2 8 Knolrus
Lemna minor kl a.2 1 6 10 10 10 Klein kroos
Taraxacum officinale s.s. kl r.1 a.2 a.2 p.2 r.1 p.2 Gewone paardebloem
Anthoxanthum odoratum kl 2 1 p.2 p.1 p.1 Gewoon reukgras
Carex pilulifera kl m.4 a.2 r.1 p.1 p.1 Pilzegge
Holcus mollis kl r.1 m.2 r.1 1 m.2 Gladde witbol
Juncus conglomeratus kl p.1 p.1 1 a.2 r.1 Biezenknoppen
Plantago lanceolata kl 2 2 5 p.2 r.1 Smalle weegbree
Poa trivialis kl a.4 m.2 m.2 6 5 Ruw beemdgras
Quercus robur kl r.1 r.1 r.1 r.1 r.1 Zomereik
Teucrium scorodonia kl r.1 p.2 p.1 p.1 a.2 Valse salie
Veronica chamaedrys kl r.1 p.1 a.4 p.1 r.1 Gewone ereprijs
Carex hirta kl p.1 p.1 p.1 p.1 Ruige zegge
Juncus acutiflorus kl a.2 a.2 2 1 Veldrus
Juncus bufonius kl a.1 p.1 p.1 r.1 Greppelrus
Lolium perenne kl r.1 a.2 1 2 Engels raaigras
Lysimachia vulgaris kl r.1 a.2 p.1 p.1 Grote wederik
Pinus sylvestris kl p.1 r.1 p.1 r.1 Grove den
Polygonum amphibium kl a.2 a.2 p.2 1 Veenwortel
Potamogeton polygonifolius kl a.2 a.4 2 6 Duizendknoopfonteinkruid
Prunus serotina kl r.1 r.1 r.1 r.1 Amerikaanse vogelkers
Achillea millefolium kl 8 p.1 a.2 Gewoon duizendblad
Arrhenatherum elatius kl m.4 p.1 m.4 Glanshaver
Betula pubescens s1 r.2 r.2 p.4 Zachte berk
Blechnum spicant kl a.1 p.1 p.1 Dubbelloof
Bryum sp. ml p.1 9 p.1
Carex ovalis kl r.1 r.1 a.2 Hazezegge
Cytisus scoparius kl r.1 3 r.1 Brem
Equisetum palustre kl r.1 p.1 p.1 Lidrus
Lycopus europaeus kl p.1 r.1 p.2 Wolfspoot
Lythrum salicaria kl 2 2 4 Grote kattestaart
Poa annua kl p.1 p.2 r.1 Straatgras
Rumex obtusifolius kl r.1 r.1 2 Ridderzuring
Agrostis canina kl a.2 2 Moerasstruisgras
Agrostis stolonifera kl 4 a.2 Fioringras
Alnus glutinosa s1 r.4 r.1 Zwarte els
Angelica sylvestris kl p.2 p.2 Gewone engelwortel
Betula pubescens kl p.1 r.1 Zachte berk
Calliergonella cuspidata ml 1 p.2 Puntmos
Carex binervis kl r.1 p.1 Tweenervige zegge
Carex canescens kl r.1 p.1 Zompzegge
Carex pseudocyperus kl r.1 r.1 Hoge cyperzegge
Cerastium glomeratum kl r.1 r.1 Kluwenhoornbloem
Cirsium arvense kl a.2 p.1 Akkerdistel
Crepis capillaris kl p.1 p.1 Klein streepzaad
Cytisus scoparius s1 r.1 5 Brem
Dicranum scoparium ml p.1 a.4 Gewoon gaffeltandmos
Dryopteris dilatata kl p.2 p.2 Brede stekelvaren
Erica tetralix kl p.1 p.1 Gewone dophei
Eupatorium cannabinum kl a.2 p.1 Koninginnenkruid
Geranium molle kl p.1 r.1 Zachte ooievaarsbek
Glyceria fluitans kl 2 1 Mannagras
Hypericum perforatum kl r.1 p.2 Sint-Janskruid
Hypericum quadrangulum kl r.1 a.2 Kantig hertshooi
Juncus articulatus kl 1 3 Zomprus
Juncus squarrosus kl p.1 r.1 Trekrus
Lotus pedunculatus kl p.1 p.2 Moerasrolklaver
Luzula campestris kl r.1 p.1 Gewone veldbies
Lychnis flos-cuculi kl a.2 p.1 Echte koekoeksbloem
Myosotis discolor kl r.1 p.1 Tweekleurig vergeet-mij-nietje
Poa pratensis kl 3 m.2 Veldbeemdgras
Polygonum hydropiper kl a.4 r.1 Waterpeper
Pteridium aquilinum kl p.1 10 Adelaarsvaren
Quercus robur s1 1 p.4 Zomereik
Ranunculus acris kl a.2 a.4 Scherpe boterbloem
Rhamnus frangula s1 r.1 r.1 Sporkehout
Rhinanthus angustifolius kl p.1 p.1 Grote ratelaar
Rumex acetosella kl 2 1 Schapezuring
Rumex crispus kl r.1 r.1 Krulzuring
Sagina procumbens kl r.1 p.1 Liggende vetmuur
Sorbus aucuparia s1 r.1 p.2 Wilde lijsterbes
Sorbus aucuparia kl r.1 r.1 Wilde lijsterbes
Sphagnum sp a.2 m.2 Veenmos sp.
Stellaria media kl p.2 r.1 Vogelmuur
Veronica serpyllifolia kl a.2 p.1 Tijmereprijs
Aira praecox kl p.1 Vroege haver
Alisma plantago-aquatica kl r.1 Grote waterweegbree
Alopecurus geniculatus kl p.1 Geknikte vossestaart
Atrichum undulatum ml p.1 Gerimpeld sterremos
Betula pendula s1 r.1 Ruwe berk
Callitriche platycarpa kl 2 Sterrekroos
Campylopus species ml 8 Kronkelsteeltje (G)
Capsella bursa-pastoris kl r.1 Gewoon herderstasje
Carex arenaria kl p.1 Zandzegge
Carex paniculata kl p.1 Pluimzegge
Carex remota kl r.1 Ijle zegge
Cladonia coniocraea ml a.2
Danthonia decumbens kl r.1 Tandjesgras
Dicranella heteromalla ml p.1 Gewoon pluisjesmos
Erica cinerea kl p.2 Rode dophei
Fagus sylvatica b1 r.1 Beuk
Galium saxatile kl p.1 Liggend walstro
Galium palustre kl a.2 Moeraswalstro
Hieracium umbellatum kl r.1 Schermhavikskruid
Hottonia palustris kl m.4 Waterviolier
Hydrocharis morsus-ranae kl 1 Kikkerbeet
Hydrocotyle vulgaris kl p.1 Waternavel
Hypericum humifusum kl a.1 Liggend hertshooi
Hypnum cupressiforme ml 1 Gewoon klauwtjesmos
Lamium album kl r.1 Witte dovenetel
Lonicera periclymenum s1 m.4 Wilde kamperfoelie
Luzula multiflora ssp. congesta kl p.1 Dichtbloemige veldbies
Luzula multiflora ssp. multiflora kl a.2 Veelbloemige veldbies s.s
Myrica gale sl 1 Wilde gagel
Myosotis scorpioides kl p.1 Moerasvergeet-mij-nietje
Ornithopus perpusillus kl r.1 Klein vogelpootje
Peucedanum palustre kl r.1 Melkeppe
Phalaris arundinacea kl p.1 Rietgras
Plantago major kl r.1 Grote weegbree s.l.
Polytrichum commune ml p.1 Gewoon haarmos
Polytrichum formosum ml m.4 Fraai haarmos
Polytrichum juniperinum ml p.1 Zand-haarmos
Populus tremula b1 p.2 Ratelpopulier
Potamogeton sp. a.1
Potentilla erecta kl p.1 Tormentil
Prunella vulgaris kl r.1 Gewone brunel
Prunus serotina s1 r.1 Amerikaanse vogelkers
Ranunculus ficaria kl p.1 Speenkruid
Ranunculus flammula kl p.2 Egelboterbloem
Rhamnus frangula kl r.1 Sporkehout
Riccia fluitans ml r.1 Watervorkje
Salix alba kl r.1 Schietwilg
Salix caprea kl p.1 Boswilg
Salix caprea s1 r.4 Boswilg
Salix cinerea s1 r.4 Grauwe wilg
Salix x multinervis s1 r.1 Geoorde wilg x Grauwe wilg
Spergula arvensis kl r.1 Gewone spurie
Stellaria uliginosa (alsine) 1 Moerasmuur
Veronica arvensis kl r.1 Veldereprijs
Vicia sativa kl r.1 Smalle wikke s.l.



Bijlage 5d: vegetatietabel dreven Bosgebied Brugge-Zuid 2005

Dreefnummer B1A B1B B1C B2 B3 B4 B5 B6 B7 B13 B9 B12 B11 B14 B15 B16A B16B B16C B16D B18A B18B T1A T1B T2A T3A T3B T4A T4B T8 T9 T10 T11 T13 T14 T12 T5 T6 T7
Bedekkingsschaal Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon Lon
Auteur (code) EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC
Jaar 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006
Lengte proefvlak (m) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Breedte proefvlak (m) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Opp. proefvlak (m2) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Bedekking totaal (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Bedekking boomlaag (%) 95 10 100 85 95 99 75 99 95 95 95 95 95 100 85 100 100 90 90 90 90 97 90 20 70 70 90 96 95 45 98 95 98 98 95 98 75 95
Bedekking struiklaag (%) 0 1 2 2 0 1 1 80 60 0 5 10 2 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20 10 50 10 0 1 90 0 0 0 98 98 95 98 75 95
Bedekking kruidlaag (%) 30 100 1 100 100 100 60 10 45 1 100 0,5 100 1 2 0 0 2 1 0,5 0,5 85 95 100 95 80 100 20 100 90 1 1 40 100 10 100 70 40
Bedekking moslaag (%) 0 0 0,5 10 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 10 1 0 10 0 1 30 0 0 0 5 0 0 0 0 40 10 5 10 0 0 10 5 5
Plaats Beis Beis Beis Beis Beis Beis Beis Beis Chart Chart Chart Chart Chart Tudo Tudo Tudo Tudo Tudo Tudo Tudo Tudo Till Till Till Till Till Till Till Till Till Till Till Till Till Till Till Till Till
Fagus sylvatica b1 9 1 10 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 5 9 9 10 7 0 1 0 3 10 9 0 10 10 10 10 10 10 0 9 Beuk
Rubus fruticosus kl r.1 p.2 a.4 r.1 p.2 6 r.1 3 a.2 r.1 a.2 r.1 r.1 r.1 2 9 7 7 p.2 2 p.1 p.1 r.1 r.1 p.2 3 p.1 1 Gewone braam
Agrostis capillaris kl a.2 5 3 4 4 p.1 a.4 r.1 8 5 p.1 p.1 r.1 1 7 a.2 1 1 a.2 3 1 4 a.4 4 3 3 Gewoon struisgras
Quercus robur b1 0 7 2 0 0 7 0 0 5 0 0 0 0 0 0 7 0 Zomereik
Dryopteris dilatata kl r.1 r.1 r.1 p.1 p.1 p.1 r.1 p.2 p.2 p.1 p.1 r.1 a.2 p.1 p.2 Brede stekelvaren
Geum urbanum kl 1 p.1 1 r.1 p.1 p.1 r.1 p.1 r.1 r.1 p.1 r.1 a.2 p.1 Geel nagelkruid
Teucrium scorodonia kl a.4 a.2 2 4 a.4 a.4 2 p.1 p.1 p.1 p.1 a.4 r.1 p.1 Valse salie
Holcus mollis kl p.2 p.1 p.1 a.2 2 r.1 5 p.2 p.1 p.1 a.2 p.1 Gladde witbol
Urtica dioica kl p.1 r.1 p.1 p.1 r.1 p.2 a.4 a.2 p.1 a.2 a.2 p.1 Grote brandnetel
Mnium hornum ml p.1 a.2 p.1 2 p.1 a.4 p.1 1 a.4 p.1 1 Gewoon sterremos
Prunus serotina s1 r.1 a.2 r.2 r.1 p.2 r.1 p.2 p.4 a.4 p.1 a.4 Amerikaanse vogelkers
Acer pseudoplatanus s1 p.1 r.1 p.2 r.2 p.2 r.1 1 9 r.1 r.1 Gewone esdoorn
Arrhenatherum elatius kl 3 6 p.1 p.2 a.4 a.2 a.2 r.1 p.1 a.4 Glanshaver
Quercus robur kl r.1 p.1 p.1 p.1 p.1 r.1 p.1 p.1 p.1 a.2 Zomereik
Festuca rubra kl 1 1 1 p.1 3 p.1 p.1 1 1 Rood zwenkgras s.l.
Hieracium umbellatum kl r.1 r.1 p.2 p.1 p.1 r.1 r.1 p.1 r.1 Schermhavikskruid
Lonicera periclymenum kl r.2 p.2 p.2 p.2 2 p.2 1 p.1 r.1 Wilde kamperfoelie
Hedera helix kl a.2 1 p.1 a.4 a.4 a.2 8 a.2 Klimop
Pseudotsuga menziesii b1 7 4 0 0 0 6 7 0 Douglasspar
Quercus robur s1 r.1 r.1 r.1 r.2 p.2 r.2 p.4 r.2 Zomereik
Sambucus nigra s1 r.2 r.2 p.4 r.1 r.1 1 r.1 r.2 Gewone vlier
Glechoma hederacea kl r.1 p.2 a.4 5 p.1 p.1 2 Hondsdraf
Taraxacum officinale s.s. kl p.2 r.1 r.1 p.1 r.1 p.1 r.1 Gewone paardebloem
Cytisus scoparius s1 r.2 r.2 p.1 r.1 p.4 p.1 Brem
Molinia caerulea kl p.2 r.1 r.1 a.2 a.2 r.4 Pijpestrootje
Sorbus aucuparia s1 r.1 r.1 r.1 p.2 1 p.2 Wilde lijsterbes
Trifolium repens kl p.1 p.1 p.1 p.1 p.1 p.1 Witte klaver
Dactylis glomerata kl r.1 p.2 r.1 r.1 r.1 Kropaar
Plantago lanceolata kl p.1 r.1 r.1 a.2 r.1 Smalle weegbree
Ranunculus repens kl p.1 r.1 p.1 p.1 p.1 Kruipende boterbloem
Calamagrostis epigejos kl p.1 3 a.2 a.2 Gewoon struisriet
Eurhynchium praelongum ml -1 a.4 a.4 1 Fijn snavelmos
Fagus sylvatica s1 1 r.1 r.1 r.1 Beuk
Poa trivialis kl a.2 p.1 p.1 p.1 Ruw beemdgras
Pteridium aquilinum kl 2 7 p.1 p.1 Adelaarsvaren
Rubus idaeus p.2 p.1 p.1 a.1 Wilde framboos
Rumex obtusifolius kl r.1 p.1 r.1 r.1 Ridderzuring
Acer pseudoplatanus kl a.2 r.1 p.1 Gewone esdoorn
Anthoxanthum odoratum kl a.4 a.4 a.4 Gewoon reukgras
Athyrium filix femina kl p.2 p.2 p.1 Wijfjesvaren
Brachythecium rutabulum ml p.1 a.4 2 Gewoon dikkopmos
Carex remota kl p.1 r.1 p.1 Ijle zegge
Castanea sativa s1 p.2 r.2 p.2 Tamme kastanje
Corylus avellana k1 1 r.1 r.2 Hazelaar
Epipactis helleborine kl r.1 r.1 r.1 Breedbladige wespenorchis
Fagus sylvatica kl r.1 p.1 r.1 Beuk
Festuca ovina kl r.1 1 r.1 Schapegras
Fraxinus excelsior kl r.1 p.1 r.1 Gewone es
Holcus lanatus kl r.1 p.2 4 Gestreepte witbol
Hypericum perforatum kl a.2 p.1 p.1 Sint-Janskruid
Juncus effusus kl r.1 r.1 r.1 Pitrus
Lolium perenne kl p.2 r.1 p.1 Engels raaigras
Poa nemoralis kl p.1 a.2 p.1 Schaduwgras
Polygonatum multiflorum kl p.2 p.1 a.1 Veelbloemige salomonszegel
Rhododendron ponticum s1 p.2 1 2 Pontische rhododendron
Rubus ulmifolius kl 4 4 r.1 Koebraam
Senecio jacobaea kl p.2 p.1 r.1 Jakobskruiskruid s.l.
Achillea millefolium kl r.1 r.1 Gewoon duizendblad
Aegopodium podagraria kl a.2 a.2 Zevenblad
Anthriscus sylvestris kl r.1 r.1 Fluitekruid
Bellis perennis kl p.1 p.1 Madeliefje
Betula pendula s1 p.2 3 Ruwe berk
Carex arenaria kl p.1 p.1 Zandzegge
Carex pilulifera kl p.1 p.1 Pilzegge
Castanea sativa kl p.1 p.1 Tamme kastanje
Chamerion angustifolium kl p.2 p.1 Wilgeroosje
Corylus avellana s1 5 6 Hazelaar
Crataegus monogyna s1 r.2 p.1 Eenstijlige meidoorn
Crepis capillaris kl r.1 r.1 Klein streepzaad
Dicranella heteromalla ml p.1 p.1 Gewoon pluisjesmos
Dicranum scoparium ml p.1 p.1 Gewoon gaffeltandmos
Equisetum arvense kl p.1 p.2 Heermoes
Galium aparine kl a.2 p.1 Kleefkruid
Hypochaeris radicata kl p.2 3 Gewoon biggekruid
Ilex aquifolium s1 r.1 r.1 Hulst
Lapsana communis kl r.1 r.1 Akkerkool
Plantago major kl r.1 2 Grote weegbree s.l.
Poa annua kl p.1 p.1 Straatgras
Polytrichum commune ml a.2 a.2 Gewoon haarmos
Prunus serotina kl a.2 r.1 Amerikaanse vogelkers
Rhamnus frangula s1 r.1 r.4 Sporkehout
Solidago virgaurea kl p.2 r.1 Echte guldenroede
Sorbus aucuparia kl p.1 r.1 Wilde lijsterbes
Viola riviniana kl a.2 p.1 Bleeksporig bosviooltje



Bijlage 5e. Lijst van mogelijk autochtone bomen en struiken in het Bosgebied brugge-Zuid
Nr Wetenschappelijk naam Nederlandse naam Status Oogstlocatie
1 Fagus sylvatica Beuk c
2 Solanum dulcamara Bitterzoet a
3 Salix caprea Boswilg b
4 Salix x reihardtii Boswilg x Grauwe wilg b
5 Rubus fruticosus coll. Braam a
6 Cytisus scoparius Brem a
7 Rubus caesius Dauwbraam a
8 Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn b Doornstraat 103, Haag
9 Ulmus laevis Fladderiep b/c Tillegembos
10 Rubus idaeus Framboos c
11 Viburnum opulus Gelderse roos a
12 Salix aurita Geoorde wilg a
13 Salix x multinervis Geoorde wilg x Grauwe wilg b
14 Erica tetralix Gewone dophei a
15 Fraxinus excelsior Gewone es b
16 Sambucus nigra Gewone vlier b
17 Ulmus minor Gladde iep b
18 Salix cinerea Grauwe  wilg b
19 Salix x guinieri Grauwe wilg x Rossige wilg b
20 Carpinus betulus Haagbeuk a Galgenbosje
21 Corylus avellana Hazelaar b
22 Rosa canina Hondsroos b

23 Ilex aquifolium Hulst b
Beisbroekdreef (beuken-
hulsthaag)

24 Hedera helix Klimop b
25 Rubus ulmifolius Koebraam a Doornstraat 103
26 Salix fragilis Kraakwilg b
27 Mespilus germanica Mispel b
28 Populus tremula Ratelpopulier b
29 Erica cinerea Rode dophei a
30 Salix cinerea subsp. oleifolia Rossige wilg b
31 Betula pendula Ruwe berk b
32 Salix alba Schietwilg b
33 Prunus spinosa Sleedoorn b
34 Frangula alnus Sporkehout b
35 Genista anglica Stekelbrem a
36 Calluna vulgaris Struikhei a
37 Sambucus racemosa Trosvlier b
38 Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn b
39 Crataegus x media Twee- x Eenstijlige meidoorn b Doornstraat 103
40 Rosa tomentosa Viltroos a
41 Prunus padus Vogelkers b
42 Myrica gale Wilde gagel a
43 Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie b
44 Euonymus europaeus Wilde kardinaalsmuts b
45 Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes b
46 Betula pubescens Zachte berk b
47 Quercus robur Zomereik b
48 Alnus glutinosa Zwarte els b Hoeve Groot Magdalenagoed

Aantal
a: vrijwel zeker autochtoon 14
b: autochtoon met grote mate van waarschijnlijkheid 32
c: mogelijk autochtoon 2



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 6: Fauna 
 

- Avifauna 
- Zoogdieren 
- Amfibieën en reptielen 
- Ongewervelden 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bijlage 6a
Overzicht van waargenomen vogelsoorten in het bosgebied Brugge-Zuid (1995-2006)

Nr Nederlandse naam Tillegem Beisbroek
1 Appelvink 1
2 Barmsijs 1
3 Blauwe reiger 1 1
4 Boerenzwaluw 1
5 Boomklever 1 1
6 Boomkruiper 1 1
7 Boompieper 1 1
8 Boomvalk 1 1
9 Bosuil 1 1
10 Braamsluiper 1
11 Bruine kiekendief 1
12 Buizerd 1 1
13 Ekster 1 1
14 Fazant 1 1
15 Fitis 1 1
16 Fluiter ? 1
17 Gekraagde roodstaart 1 1
18 Glanskopmees 1
19 Goudhaantje 1 1
20 Grasmus 1 1
21 Graspieper 1
22 Grauwe vliegenvanger 1
23 Groene specht 1 1
24 Groenling 1
25 Grote bonte specht 1 1
26 Grote gele kwikstaart 1
27 Grote lijster 1 1
28 Havik 1
29 Heggemus 1 1
30 Holenduif 1 1
31 Houtduif 1 1
32 Houtsnip 1 1
33 Huismus 1 1
34 IJsvogel 1
35 Kauw 1 1
36 Keep 1 1
37 Kerkuil 1
38 Kievit 1
39 Kleine karekiet 1
40 Kneu 1
41 Koekoek 1 1
42 Kokmeeuw 1
43 Koolmees 1 1
44 Koperwiek 1 1
45 Kramsvogel 1 1
46 Kruisbek 1
47 Kuifmees 1 1
48 Matkop 1 1
49 Merel 1 1
50 Patrijs 1
51 Pimpelmees 1 1
52 Putter 1
53 Ransuil 1 1



Nr Nederlandse naam Tillegem Beisbroek

54 Ringmus 1
55 Roek 1
56 Roodborst 1 1
57 Sijs 1 1
58 Sperwer 1 1
59 Spotvogel 1 1
60 Spreeuw 1 1
61 Staartmees 1 1
62 Stormmeeuw 1
63 Tjiftjaf 1 1
64 Torenvalk 1 1
65 Tuinfluiter 1 1
66 Turkse tortel 1 1
67 Veldleeuwerik 1
68 Veldleeuwerik 1
69 Vink 1 1
70 Vlaamse gaai 1 1
71 Vuurgoudhaantje 1 1
72 Waterhoen 1 1
73 Wespendief 1 1
74 Wielewaal 1 1
75 Wilde eend 1 1
76 Winterkoning 1 1
77 Witte kwikstaart 1 1
78 Zanglijster 1 1
79 Zomertortel 1 1
80 Zwarte kraai 1 1
81 Zwarte mees 1 1
82 Zwarte roodstaart 1
83 Zwarte specht 1
84 Zwartkop 1 1



Bijlage 6b.
Overzicht van waargenomen zoogdiersoorten in het bosgebied Brugge-Zuid

Nr Soortsnaam Tillegem Beisbroek
1 Bosspitsmuis 1 1
2 Egel 1 1
3 Huisspitsmuis 1 1
4 Mol 1 1
5 Europese haas 1 1
6 Europees konijn 1 1
7 Aardmuis 1 1
8 Bosmuis 1 1
9 Bruine rat 1 1

10 Dwergmuis 1 1
11 Huismuis 1 1
12 Ondergrondse woelmuis 1 1
13 Rosse woelmuis 1 1
14 Veldmuis 1 1
15 Rode eekhoorn ? 1

Vleermuizen
Overwinteraars

16 Baardvleermuis 1
17 Watervleermuis 1
18 Franjestaart 1
19 Gewone grootoor 1
20 Rosse vleermuis 1

Zomerwaarneming
21 Gewone vleermuis 1 1
22 Ruige dwergvleermuis 1
23 Laatvlieger 1
24 Rosse vleermuis 1
25 Bunzing 1 1
26 Hermelijn 1 1
27 Steenmarter ? 1
28 Vos 1 1
29 Wezel 1 1
30 Edelhert ??
31 Everzwijn ??



Bijlage 6c.
Overzicht van waargenomen amfibieën en reptielen in het bosgebied Brugge-Zuid

Nederlandse naam Tillegem Beisbroek
Amfibieën
Bruine kikker 1 1
Groene kikker 1 1
Gewone pad 1 1
Vinpootsalamander 1 1
Kleine watersalamander 1 1
Alpenwatersalamander 1 1
Kamsalamander 1
Reptielen
Hazelworm ? ?
Levendbarende hagedis (2000) 1 ?



Bijlage 6d
Overzicht van waargenomen insekten en ongewervelden in het bosgebied Brugge-Zuid

Nederlandse naam Tillegem Beisbroek
Vlinders
Vuilboomblauwtje 1 1
Citroentje 1 1
Gehakkelde aurelia 1 1
Groot koolwitje 1 1
Koolwitje 1 1
Klein geaderd witje 1 1
Dagpauwoog 1 1
Distelvlinder 1 1
Bont zandoogje 1 1
Landkaartje 1 1
Bruin zandoogje 1 1
Oranje zandoogje 1 1
Koevinkje 1 1
Klein vuurvlindertje 1 1
Icarusblauwtje 1 1
Groot dikkopje 1 1
Nummervlinder 1 1

Kevers
Sinodendron cylindricum 1
Driehoornige neushoornkever 1
Groene zandloopkever 1 1
Boszandloopkever 1

Lieveheersbeestjes
Oogvleklieveheersbeestje 1
Myzia oblogoguttata 1
Calvia quattuordecimguttata 1

Wantsen
Doornwants 1
Groene stinkwants 1
Berkenwants 1

Sprinkhanen
Boomsprinkhaan 1
Grote groene sabelsprinkhaan 1
Knotssprietje 1

Andere
glimworm 1
Duizendpoot 1 1
Reuzenhoutwesp 1

Slakken
Rode wegslak 1 1
Limax marginatus 1
Limax tennellus 1
Deroceras agreste 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 7: Bestandskenmerken 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bijlage 7: Bestandskenmerken van de bossen in het bosgebied Brugge-Zuid
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Beisbroek

1a 1,31 Open ruimte grasland 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

1b+1c 4,55 LH 3 hooghout stamsgewijs nvt 1-20 jaar Ze 88 0,7 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt gelijkjarig

1d 0,83 Open ruimte grasveld 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

1e+1f 1,46 Infrastructuur parking 1 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

1g 6,54 Open ruimte akker 0 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

1h 11,16 Open ruimte akker/weide 0 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

1i 0,95 Infrastructuur hoeve 0 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

1j 5,64 Open ruimte weide 0 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

1k 2,71 Open ruimte boomgaard 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

2a 0,34 Infrastructuur woning 0 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

2b 0,51 LH 3 hooghout homogeen 25-50% 1-20 jaar Ze 1750 14 66 nvt nvt nvt nvt nvt nvt gelijkjarig

2c 1,34 LH 3 hooghout homogeen 25-50% 1-20 jaar Ze 1305 10 42 nvt nvt nvt nvt nvt nvt gelijkjarig

2d 1,10 LH 3 hooghout homogeen 25-50% 1-20 jaar B 1520 11 52 nvt nvt nvt nvt nvt nvt gelijkjarig

2e 1,23 Open ruimte weide 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

2f 0,30 LH 3 hooghout homogeen 25-50% 1-20 jaar Ze 1650 12 55 nvt nvt nvt nvt nvt nvt gelijkjarig

2g 1,88 L+N 3 hooghout stamsgewijs >75% 81-100 jaar Li dS 354 37,2 448 39 0,63 4,3 2 1 1 2 2 1 ongelijkjarig

2h 2,85 NH 3 middelhout stamsgewijs >75% B zE 147 29,9 367 2 2 1 2 2 2 ongelijkjarig

2l 2,41 L+N 3 hooghout stamsgewijs >75% 81-100 jaar La B 364 42,9 471 39 0,38 2,2 2 1 1 1 1 1 ongelijkjarig

2m 1,08 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% zE tK 580 40 421 79 0,39 1,5 1 1 1 3 2 2 ongelijkjarig

2n 1,17 L+N 3 middelhout stamsgewijs 50-75% 61-80 jaar tK La 462 23,6 238 472 1,78 3,7 1 1 1 3 1 1 ongelijkjarig

2o 0,47 Open ruimte weide 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

2q 0,36 Open ruimte boomgaard 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

2r 0,34 Open ruimte hoeve 0 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

2s 2,22 Open ruimte weide 0 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

2t 0,81 Infrastructuur park 1 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

2u 2,42 L+N 3 hooghout stamsgewijs >75% 81-100 jaar B tK 255 34,6 368 1 1 1 2 2 1 ongelijkjarig

2v 1,32 L+N 3 hooghout stamsgewijs >75% +120 jaar tK zE 639 32,7 316 157 3,1 25,9 3 2 2 3 2 1 ongelijkjarig

2w 0,84 Park hoenderpark 1 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

2x 0,13 Infrastructuur woning 0 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

3a 4,37 LH 3 hooghout stamsgewijs 50-75% +120 jaar B tK 383 23,4 235 10 8,77 121,2 2 1 1 3 3 3 ongelijkjarig

3b 0,63 Open ruimte weide 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

3e 1,59 L+N 3 hooghout stamsgewijs >75% +120 jaar B tK 255 34,6 376 1 1 1 2 2 1 ongelijkjarig

3f 2,55 L+N 3 hooghout stamsgewijs 50-75% 61-80 jaar tK zE 550 27,1 296 1 1 1 3 2 2 ongelijkjarig

3g 1,93 NH 3 hooghout stamsgewijs >75% 41-60 jaar La dS 737 36 360 2 1 1 2 1 1 ongelijkjarig

3i 1,89 NH 3 hooghout stamsgewijs >75% 41-60 jaar La dS 737 36 360 2 1 1 2 1 1 ongelijkjarig

3j 1,45 N+L 3 hooghout stamsgewijs >75% 41-60 jaar zE dS 187 19,4 200 2 1 1 3 2 1 ongelijkjarig

3k 0,56 Open ruimte weide 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

3m 1,96 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% 21-40 jaar zE Be 589 3,9 11 1 1 1 1 1 1 gelijkjarig

4a 4,11 NH 3 hooghout homogeen 50-75% 41-60 jaar Ps Be 589 22,5 194 39 0,63 4,7 2 1 1 3 2 1 gelijkjarig

4d 0,57 NH 3 hooghout homogeen >75% 61-80 jaar dS 275 37,4 435 2 1 1 2 1 1 ongelijkjarig

4e 0,24 LH 3 hakhout homogeen >75% 41-60 jaar 1 1 1 3 1 1 gelijkjarig

4f 1,49 NH 3 hooghout stamsgewijs 50-75% 61-80 jaar cP La 550 33 351 2 1 1 3 2 1 ongelijkjarig

4g 1,95 LH 3 hooghout groepsgewijs 50-75% 20-40 jaar cP La 550 33 351 2 1 1 3 2 1 ongelijkjarig

4h 0,67 Infrastructuur kwekerij 1 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

4i 2,41 Open ruimte grasveld 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

4j 1,46 Open ruimte grasveld 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

4k 1,96 N+L 3 hooghout stamsgewijs >75% 41-60 jaar dS B 452 34,6 358 1 1 1 2 1 1 ongelijkjarig

4l 0,60 LH 3 hooghout homogeen >75% 1-20 jaar Ze+B 1650 12 55 nvt nvt nvt nvt nvt nvt gelijkjarig

4m 0,48 NH 3 hooghout stamsgewijs >75% 41-60 jaar La 265 20,2 221 39 1,32 14,5 1 1 1 2 1 1 ongelijkjarig

4n 1,34 N+L 3 hooghout homogeen 50-75% 61-80 jaar dS Be 354 24 304 1 1 1 3 2 2 ongelijkjarig

4o 0,90 N+L 3 hooghout homogeen 50-75% 61-80 jaar dS Be 354 24 304 1 1 1 3 2 2 ongelijkjarig

4p 0,15 LH 3 hooghout homogeen >75% nvt B nvt nvt nvt nvt nvt nvt gelijkjarig

4q 1,89 Open ruimte heide 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

4r 0,49 LH 3 hooghout homogeen >75% 1-20 jaar Be 472 2,5 6 1 1 1 1 1 1 gelijkjarig

4s 0,52 LH 3 hooghout groepsgewijs >75% 20-40 jaar zE 472 2,5 6 1 1 1 1 1 1 gelijkjarig

4t 0,27 Open ruimte heide 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

4u 0,68 L+N 3 hooghout stamsgewijs >75% 41-60 jaar aE B 1248 49,4 516 275 2,12 12,5 3 2 1 3 1 1 ongelijkjarig

Chartreuzinnenbos

1a 1,73 NH 3 hooghout stamsgewijs >75% 61-80 jaar cP Ps 619 52,3 598 2 1 1 2 1 1 ongelijkjarig

1c 2,39 NH 3 hooghout stamsgewijs >75% 61-80 jaar Ps tK 806 44,8 428 2 1 1 2 1 1 gelijkjarig

1d 0,59 L+N 3 hooghout stamsgewijs >75% 61-80 jaar Ps tK 1297 39,3 353 79 0,39 1,2 2 1 1 2 1 1 ongelijkjarig

1e 0,71 NH 3 hooghout stamsgewijs >75% 41-60 jaar dS Ps 393 45,5 597 1 1 1 2 1 1 ongelijkjarig

1f 1,31 Open ruimte heide 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

1h 1,95 NH 3 hooghout homogeen >75% 61-80 jaar dS 943 37,65 426 1 1 1 1 1 1 gelijkjarig

1i 1,30 LH 3 hooghout stamsgewijs <25% 0-20 jaar Ze 1750 14 66 1 1 1 1 1 1 gelijkjarig

1j 1,45 L+N 3 hooghout stamsgewijs >75% 61-80 jaar tK aE 481 30 310 2 1 1 2 1 1 ongelijkjarig

1k 1,02 NH 3 hooghout homogeen 50-75% 41-60 jaar 1 1 1 2 1 1 ongelijkjarig

2a 1,26 LH 3 middelhout homogeen >75% 41-60 jaar aE 393 22,7 259 629 2 3,1 2 1 1 2 1 1 ongelijkjarig

2b 2,34 Open ruimte weide 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

2c 1,83 Open ruimte boomgaard 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

2d 1,70 Open ruimte weide 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

2e 0,85 Open ruimte weide 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

2f 0,20 NH 3 hooghout homogeen >75% 61-80 jaar dS 943 37,7 419 1 1 1 1 1 1 gelijkjarig

2g 0,34 LH 3 middelhout stamsgewijs >75% 61-80 jaar Po tK 206 16,6 175 2 1 1 3 1 1 ongelijkjarig

Coppietersbos

De Boomhut

1a 0,31 LH 3 hooghout stamsgewijs 50-75% divers tK Ed 324 19,2 188 2 1 1 3 1 1 ongelijkjarig

2a 0,40 LH 3 middelhout stamsgewijs > 75 divers B tK 216 12,7 103 1 1 1 3 3 1 ongelijkjarig

3a 0,23 LH boomgaard 0 hooghout stamsgewijs > 75 divers tK fruit 403 9,2 53 2 2 1 3 1 1 ongelijkjarig

4a 0,37 LH 3 hooghout homogeen >75% ng tK Es 147 50 547 2 1 1 3 1 1 gelijkjarig

5a 0,19 LH 3 hooghout homogeen >75% ng Po 142 58,3 482 1 1 1 2 1 1 gelijkjarig

6a 0,24 LH 3 hooghout stamsgewijs 50-75% divers B Rob 59 17,5 122 2 1 1 2 1 1 ongelijkjarig

Galgebosje

1a 0,50 LH 3 hooghout stamsgewijs 75% 101-120 jaar B hB ongelijkjarig

Coppietersbos

1a 3,64 LH 3 hooghout homogeen 50-75% 81-100 jaar B 98 44,2 758 2 2 1 2 1 1 ongelijkjarig

Holmstuck-Godtshoeve

Godts hoeve 

1a 1,45 NH 3 hooghout homogeen >75% 21-40 jaar dS 865 39,4 460 39 0,95 7,9 2 1 1 3 1 1 gelijkjarig

1b 0,31 L+N 3 hooghout stamsgewijs >75% divers Ze B 285 19,1 201 2 3 2 2 1 1 tweevoudigHH

1c 0,66 NH 3 hooghout homogeen >75% 41-60 jaar Ps 707 12,5 67 1 1 1 2 1 1 gelijkjarig

1d 2,05 N+L 3 hooghout stamsgewijs >75% 1-20 jaar dS Be 865 66,7 690 1 2 1 1 1 1 gelijkjarig

1e 3,37 N+L 3 hooghout stamsgewijs >75% divers La dS 988 33,2 348 2 4 3 4 1 1 ongelijkjarig

Holmstuck

1 2,26 N+L 3 hooghout homogeen >75% 61-80 jaar La Be 717 28,6 317 2 2 2 3 2 2 gelijkjarig

2 2,62 NH 3 hooghout groepsgewijs >75% 61-80 jaar dS La 364 28,4 357 2 2 2 2 1 1 gelijkjarig

3 1,17 N+L 3 hooghout stamsgewijs >75% 1-20 jaar dS aE 1493 25,3 150 2 2 2 1 1 1 gelijkjarig

4 1,00 N+L 3 hooghout stamsgewijs >75% 101-120 jaar dS La,B 305 28,8 335 157 5,66 66,7 2 1 1 1 1 1 ongelijkjarig

5 0,50 LH 3 hooghout homogeen <25% 1-20 jaar zE 2000 1 1 1 1 1 1 gelijkjarig

6 0,89 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% 101-120 jaar B zE 128 36 425 3 3 3 3 2 1 gelijkjarig

7 0,41 LH 3 hooghout homogeen >75% 101-120 jaar B zE 128 36 425 2 2 1 1 1 1 gelijkjarig

8 2,09 L+N 3 hooghout homogeen >75% 61-80 jaar zE dS 442 28,4 341 2 1 1 2 1 1 gelijkjarig

PBKerkebeek

Deudon 

1 2,27 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% +120 jaar B zE 373 28,1 257 2 3 3 3 2 2 ongelijkjarig

2 0,80 LH 3 hooghout groepsgewijs >75 % 41-60 jaar zE B 245 31,6 393 1 2 1 2 1 1 ongelijkjarig

3 0,36 N+L 3 hooghout homogeen 50-75% 41-60 jaar La zE 1267 43,8 407 275 2,31 14,3 3 2 1 2 1 1 ongelijkjarig

4 1,09 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% 41-60 jaar zE Be 658 24,7 241 3 5 3 2 1 1 ongelijkjarig

5 0,62 open ruimte heide 2 nvt nvt nvt nvt 408 24,2 240 18 0,15 0,9 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

6 0,30 LH 3 dreef homogeen nvt 41-60 jaar Po nvt nvt nvt nvt nvt nvt gelijkjarig

Eyck Ter Schans

1a 1,90 LH 3 hooghout groepsgewijs >75% divers zE Es 982 36,3 409 25 1,26 12,9 2 1 1 3 2 2 ongelijkjarig

2a 0,98 L+N 3 hooghout stamsgewijs >75% 41-60 jaar zE B 393 26,8 348 12 0,63 6,4 1 1 1 3 1 1 gelijkjarig

3a 0,92 Open ruimte weide 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Nemery

1a 0,56 NH 3 hooghout homogeen >75% 41-60 jaar dS 1179 50,6 548 157 1,53 7,8 2 1 1 4 1 1 gelijkjarig

2a 2,34 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% divers aE B 79 33,4 397 2 2 1 2 1 1 ongelijkjarig

3a 0,99 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% divers Ag Be 1149 33,3 283 39 0,2 1,5 2 3 3 4 2 2 ongelijkjarig
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4a 0,82 NH 3 hooghout groepsgewijs 50-75% 41-60 jaar dS Sitka 1464 57,9 560 157 1,41 8 3 3 2 3 2 1 gelijkjarig

5a 0,28 Open ruimte heide 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

6a 0,97 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% 41-60 jaar aE zE 344 22,5 273 2 2 2 2 1 1 gelijkjarig

7a 1,53 LH 3 middelhout stamsgewijs >75% divers zE Es 845 44,1 475 79 0,77 3,2 2 2 2 3 3 2 ongelijkjarig

PBPeereboom

Peereboom

1a 2,68 LH 3 hooghout homogeen >75% 61-80 jaar B 383 39,4 480 1 1 1 3 1 1 gelijkjarig

1b 1,1 LH 3 hooghout groepsgewijs >75% 1-20 jaar Ap Be 324 4,8 40 1 1 1 3 1 1 gelijkjarig

1c 1,58 L+N 3 hooghout stamsgewijs >75% 1-20 jaar Be La 2161 19,3 118 1 1 1 2 1 1 gelijkjarig

2a 1,57 NH 3 hooghout homogeen >75% 1-20 jaar dS 1336 17,5 101 1 3 4 2 1 1 gelijkjarig

2b 1,67 NH 3 hooghout homogeen >75% 41-60 jaar dS L 462 37,6 505 119 0,77 3,6 2 1 1 2 1 1 gelijkjarig

2c 1,02 NH 3 hooghout stamsgewijs >75% 41-60 jaar L Tk 511 34,5 383 2 1 1 4 1 1 gelijkjarig

Peereboomveld

1a 1,23 NH 3 hooghout homogeen > 75% 61-80 jaar dS 196 34,9 511 1 2 1 2 1 1 gelijkjarig

1b 3,33 NH 3 hooghout homogeen >75% 61-80 jaar dS 285 37,3 498 1 1 1 2 1 1 gelijkjarig

1c 0,56 LH 3 hooghout homogeen >75% 1-20 jaar aE 668 6,3 29,3 1 1 1 2 1 1 gelijkjarig

1d 0,45 L+N 3 hooghout stamsgewijs >75% divers aE dS 472 51,1 643 2 2 1 2 1 1 ongelijkjarig

1e 0,37 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% 81-100 jaar pK B nvt nvt nvt 1 1 1 1 1 1 ongelijkjarig

1f 1,35 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% 81-100 jaar aE zE 285 37,3 498 1 1 1 3 1 1 gelijkjarig

2a 0,31 LH 3 hooghout homogeen >75% 20-40 jaar Be 1336 16,7 117 1 1 2 3 1 1 gelijkjarig

2b 6,03 LH 3 hooghout homogeen > 75% 81-100 jaar B 167 26,7 391 1 1 1 4 1 1 gelijkjarig

2c 1,63 NH 3 hooghout homogeen >75% 41-60 jaar dS 766 48,7 670 1 1 1 2 1 1 gelijkjarig

2d 1,97 LH 3 hooghout homogeen >75% 81-100 jaar aE 216 31,4 418 2 1 1 2 1 1 gelijkjarig

3a 1,15 N+L 3 hooghout homogeen >75% 41-60 jaar La 265 21,8 240 2 1 1 3 1 1 gelijkjarig

3b 1,17 NH 3 hooghout homogeen >75% 21-40 jaar dS 511 33,4 428 1 1 1 2 1 1 gelijkjarig

3c 1,27 N+L 3 hooghout homogeen >75% 41-60 jaar La 265 21,8 240 2 1 1 3 1 1 gelijkjarig

Chartreusinnengoed

1a 0,39 NH 3 hooghout homogeen >75% 61-80 jaar Pc 786 68,3 877 1 1 1 3 2 1 gelijkjarig

1b 0,94 L+N 3 hooghout stamsgewijs >75% divers divers ng ng ng 2 2 1 3 1 1 ongelijkjarig

2a 0,94 L+N 3 middelhout groepsgewijs >75% 61-80 jaar tKa La, ds 1110 33,1 325 39 0,2 0,6 1 1 1 4 2 1 gelijkjarig

2b 1,35 LH 3 middelhout stamsgewijs >75% 61-80 jaar tKa aE,zE 216 28,8 338 2 1 1 4 2 1 ongelijkjarig

2c 0,36 N+L 3 hooghout groepsgewijs >75% 61-80 jaar dS La 216 28,8 338 2 1 1 3 1 1 gelijkjarig

3a 0,86 NH 3 hooghout homogeen >75% 61-80 jaar Ps 717 38,1 391 1 1 1 2 2 1 gelijkjarig

3b 1,22 NH 3 hooghout homogeen >75% 61-80 jaar dS 236 45,1 702 1 1 1 2 2 1 gelijkjarig

4a 0,55 NH 3 hooghout homogeen 50-75% 61-80 jaar Pc 786 68,3 877 1 1 1 3 2 1 gelijkjarig

4b 0,42 NH 3 hooghout homogeen >75% 21-40 jaar dS 698 28,9 338 2 3 1 4 2 1 gelijkjarig

4c 0,64 NH 3 hooghout homogeen 50-75% 61-80 jaar Pc 786 68,3 877 1 1 1 3 2 1 gelijkjarig

4d 1,66 NH 3 hooghout homogeen 50-75% 61-80 jaar Ps 1 1 1 3 1 1 gelijkjarig

Tillegembos

10a 1,31 LH 3 hooghout groepsgewijs >75% 61-80 jaar zE aE 678 22,5 182 x x tweevoudigHH

10b 0,82 LH 3 hooghout groepsgewijs >75% 21-40 jaar zE aE 678 22,5 182 x x gelijkjarig

10w 0,25 Open ruimte water 2 nvt nvt nvt nvt nvt

10x 0,63 Open ruimte grasveld 2 nvt nvt nvt nvt nvt

11a 1,76 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% 61-80 jaar zE B 413 16,4 167 39 0,38 2,1 x x ongelijkjarig

12a 1,20 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% 61-80 jaar aE zE 383 25,7 271 x x ongelijkjarig

13a 0,11 LH 3 hooghout stamsgewijs 50-75% 21-40 jaar B 126 38,7 418 x gelijkjarig

14a 1,46 NH 3 hooghout groepsgewijs >75% 61-80 jaar cP 206 28 378 x x gelijkjarig

14b 0,78 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% 21-40 jaar zE B 825 22,1 205 118 0,96 4,8 x gelijkjarig

15a 1,34 LH 3 hooghout groepsgewijs >75% 41-60 jaar 305 23,3 240 10 1,22 14,6 x x ongelijkjarig

15b 0,93 LH 3 hooghout homogeen >75% 1-20 jaar zE 2083 19,1 88 x gelijkjarig

15c 0,96 NH 3 hooghout groepsgewijs >75% 41-60 jaar dS zE 265 9,3 93 x gelijkjarig

16a 1,18 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% 21-40 jaar zE B 707 28,8 283 x x gelijkjarig

17a 0,83 LH 3 hooghout groepsgewijs 50-75% 41-60 jaar B 108 22,8 2,38 x gelijkjarig

18a 1,01 NH 3 hooghout homogeen >75% 61-80 jaar dS 373 41,7 479,6 x gelijkjarig

19a 2,06 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% 61-80 jaar zE 982 24,09 221,1 236 1,36 5,1 x x ongelijkjarig

19b 0,63 LH 3 hooghout homogeen >75% 1-20 jaar zE 1297 9,9 42 x gelijkjarig

19x 3,35 Open ruimte weide 2 nvt nvt nvt nvt nvt

1a 0,13 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% 41-60 jaar Be zE 688 27,8 294 x x x gelijkjarig

1b 0,16 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% 41-60 jaar zE Be 688 27,8 297 x x x gelijkjarig

1c 0,51 LH 3 hooghout groepsgewijs >75% 21-40 jaar aVo dS 275 2,4 14 x gelijkjarig

1t 0,85 Open ruimte parking 1 nvt nvt nvt nvt nvt

1u 2,42 Open ruimte heide 2 nvt nvt nvt nvt nvt

1x 0,39 Open ruimte grasveld 2 nvt nvt nvt nvt nvt

20a 0,47 LH 3 hooghout homogeen 50-75% 21-40 jaar B zE 381 51,6 553 2 0,02 0,1 gelijkjarig

21x 1,40 Open ruimte grasland 2 nvt nvt nvt nvt nvt

22a 0,40 LH 3 hooghout groepsgewijs 50-75% 81-100 jaar zE B 296 69,9 829 ongelijkjarig

23a 1,60 LH 3 hooghout groepsgewijs >75% 1-20 jaar zE 1140 16,1 81 gelijkjarig

23b 1,81 LH 3 hooghout groepsgewijs >75% 1-20 jaar Fe 1729 21,6 156 39 0,2 0 gelijkjarig

23c 2,32 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% 41-60 jaar B 265 19,2 219 x x gelijkjarig

23d 1,70 LH 3 hooghout stamsgewijs <25% 61-80 jaar Po zE 874 40 424 gelijkjarig

23x 0,24 Open ruimte grasveld 2 nvt nvt nvt nvt nvt

24a 2,65 LH 3 hooghout groepsgewijs >75% 1-20 jaar zE 1768 13,92 66 x gelijkjarig

25b 0,86 LH 3 hooghout homogeen >75% 61-80 jaar dS zE 373 26,7 340 x ongelijkjarig

25c 0,45 LH 3 hooghout homogeen >75% 1-20 jaar zE 1533 11,3 52 x gelijkjarig

25x 1,15 Open ruimte grasveld 2 nvt nvt nvt nvt nvt

26t 0,15 Infrastructuur gebouw 1 nvt nvt nvt nvt nvt

26x 0,35 Open ruimte grasveld 2 nvt nvt nvt nvt nvt

26y 0,26 Open ruimte boomgaard 2 nvt nvt nvt nvt nvt

26z 0,60 Open ruimte grasveld 2 nvt nvt nvt nvt nvt

27t 0,14 infrastructuur gebouw 1 nvt nvt nvt nvt nvt

27w 0,50 Open ruimte water 2 nvt nvt nvt nvt nvt

27x 0,55 Open ruimte tuin 1 nvt nvt nvt nvt nvt

29a 3,08 LH 3 hooghout groepsgewijs >75% 81-100 jaar B zE 354 38,5 447 x ongelijkjarig

29b 0,55 LH 3 hakhout homogeen >75% 1-20 jaar Ag 2004 23,8 146 589 7,18 46,6 gelijkjarig

29x 0,81 Open ruimte weide 2 nvt nvt nvt nvt nvt

29y 1,06 Open ruimte weide 2 nvt nvt nvt nvt nvt

2a 1,10 NH 3 hooghout homogeen 50-75% 41-60 jaar B zE 381 51,6 553 2 0,02 0,1 x x gelijkjarig

30a 1,45 LH 3 hooghout groepsgewijs 50-75% 61-80 jaar dS 851 22,8 211 31 0,58 5,6 x ongelijkjarig

30b 1,18 LH 3 hooghout homogeen >75% 1-20 jaar zE 1650 18,09 102,6 39 0,2 0,6 x gelijkjarig

30c 0,77 NH 3 hooghout homogeen >75% 41-60 jaar La B 265 28,5 303 79 2,27 23,6 x gelijkjarig

30t 0,51 Open ruimte parking 1 nvt nvt nvt nvt nvt

30x 2,04 Open ruimte tuin 1 nvt nvt nvt nvt nvt

31t 1,03 Infrastructuur gebouw 1 nvt nvt nvt nvt nvt

31x 0,37 Open ruimte schuttersstand 1 nvt nvt nvt nvt nvt

31y 1,18 Open ruimte boomgaard 2 nvt nvt nvt nvt nvt

34a 0,30 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% 61-80 jaar aE zE 609 22 212 19 1,64 18,2 ongelijkjarig

35a 2,35 LH 3 hooghout groepsgewijs >75% 1-20 jaar zE 4244 x gelijkjarig

35x 2,54 Open ruimte grasveld 2 nvt nvt nvt nvt nvt

38a 0,56 LH 3 hooghout homogeen 50-75% 1-20 jaar B 4244 gelijkjarig

3a 5,14 LH 3 hooghout homogeen >75% 41-60 jaar zE Be 747 15,2 112 x x gelijkjarig

3b 2,21 NH 3 hooghout groepsgewijs >75% 61-80 jaar cP 462 49,4 581,4 x ongelijkjarig

40a 1,32 LH 3 hooghout groepsgewijs 50-75% 41-60 jaar Be B 1189 19,6 152 x gelijkjarig

42a 0,74 LH 3 hooghout homogeen >75% 1-20 jaar Be 354 1,76 6,3 x gelijkjarig

42u 0,41 Open ruimte heide 2 nvt nvt nvt nvt nvt

43a 1,71 LH 3 hooghout groepsgewijs >75% 61-80 jaar B cP 157 28,9 320 x ongelijkjarig

44a 1,43 LH 3 hooghout groepsgewijs >75% 61-80 jaar zE dS 334 28 323 ongelijkjarig

45a 1,35 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% 1-20 jaar Sa 196 1 2 gelijkjarig

46a 1,40 LH 3 hooghout groepsgewijs >75% 61-80 jaar Po Um 884 38,8 385 ongelijkjarig

46b 2,79 LH 3 hooghout groepsgewijs >75% 61-80 jaar zE Po 589 26,2 303 ongelijkjarig

47a 1,16 LH 3 hooghout groepsgewijs >75% 61-80 jaar Po Um 737 32,4 323 ongelijkjarig

48a 0,29 LH 3 hooghout stamsgewijs 50-75% 21-40 jaar Po Um 737 32,4 323 39 0,38 2,3 ongelijkjarig

49a 3,50 LH 3 hooghout homogeen >75% 81-100 jaar B 216 35,3 427 gelijkjarig

49b 0,93 NH 3 hooghout homogeen >75% 81-100 jaar dS 314 41,3 542 gelijkjarig

4a 0,09 LH 3 hooghout homogeen >75% 1-20 jaar La Hb 255 25 285 gelijkjarig

4t 1,14 Infrastructuur parking 1 nvt nvt nvt nvt nvt

50a 1,24 LH 3 hooghout groepsgewijs >75% 1-20 jaar zE 1847 17 89 196 0,98 3 gelijkjarig

5a 1,37 N+L 3 hooghout stamsgewijs >75% 61-80 jaar dS B 562 35 318 x ongelijkjarig

5b 0,43 LH 3 hooghout groepsgewijs <25% 21-40 jaar tKa Ag 756 27,5 234 x ongelijkjarig

6a 1,99 LH 3 hooghout groepsgewijs >75% 81-100 jaar La Hb 255 25 285 x ongelijkjarig

6b 0,63 LH 3 hooghout groepsgewijs >75% 21-40 jaar zE La 1189 20,7 162 157 0,78 2,4 gelijkjarig

6c 1,24 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% 1-20 jaar zE 550 20,2 199 39 0,63 4,5 x x gelijkjarig

6x 0,16 Open ruimte grasveld 2 nvt nvt nvt nvt nvt
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6y 1,38 Open ruimte grasveld 2 nvt nvt nvt nvt nvt

7a 1,09 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% 61-80 jaar zE 550 20 199 39 0,63 4,5 x x gelijkjarig

7t 0,38 Open ruimte gebouw 1 nvt nvt nvt nvt nvt

7x 0,64 Open ruimte grasveld 2 nvt nvt nvt nvt nvt

8t 0,50 Infrastructuur speeltuin 1 nvt nvt nvt nvt nvt

9a 1,25 LH 3 hooghout groepsgewijs >75% 41-60 jaar cP B 275 38,5 454 39 1,76 15,8 x gelijkjarig

9b 1,62 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% 41-60 jaar Ps 707 31,7 314 x gelijkjarig

9c 1,67 NH 3 hooghout homogeen >75% 61-80 jaar dS cP 275 8,79 477 x gelijkjarig

9x 0,09 Open ruimte grasveld 2 nvt nvt nvt nvt nvt

Tudor

1a 1,20 NH 3 hooghout homogeen 50-75% Ps 314 23,2 225 1 1 1 2 2 1 gelijkjarig

1b 1,77 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% tK zE 354 23 251 1 1 1 3 2 1 ongelijkjarig

1c 2,34 NH 3 hooghout homogeen >75% dS 177 43,4 725 1 1 1 3 1 1 ongelijkjarig

1d 2,41 LH 3 hooghout homogeen >75% B 108 19,3 270 1 1 1 2 1 1 ongelijkjarig

1e 2,13 NH 3 hooghout homogeen >75% dS 177 43,4 725 1 1 1 3 1 1 ongelijkjarig

2a 0,92 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% B dS 157 30,1 401 1 1 1 2 1 1 ongelijkjarig

2b 0,39 NH 3 hooghout homogeen >75% dS 177 43,4 725 1 1 1 3 1 1 ongelijkjarig

2c 4,84 NH 3 hooghout homogeen >75% Ps 314 23,2 234 1 1 1 2 2 1 gelijkjarig

2d 0,54 LH 3 hakhout homogeen >75% tK 1415 1,13 1,4 1 1 1 1 1 1 gelijkjarig

3a 3,19 L+N 3 hooghout stamsgewijs >75% B Ps 717 164 328 157 0,97 4 2 1 1 3 1 1 ongelijkjarig

3b 3,35 Open ruimte tuin 1 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

3e 2,24 NH 3 hooghout homogeen >75% dS 177 43,4 725 1 1 1 3 1 1 ongelijkjarig

3f 0,84 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% B Ps 147 28,9 399 1 1 1 2 1 1 ongelijkjarig

3g 1,17 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% tK aE 550 38,8 463 157 2,1 14,8 1 1 1 2 1 1 ongelijkjarig

4a 1,30 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% tK aE 472 27,4 252 39 0,2 0,6 1 1 1 3 2 1 ongelijkjarig

4b 0,80 Open ruimte tuin 1 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

4c 0,78 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% tK aE 589 46,8 487 2 1 1 2 1 1 ongelijkjarig

4d 0,55 Infrastructuur parking 1 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

4e 0,72 Open ruimte grasveld 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

4f 4,86 Open ruimte weide 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

4g 0,91 LH 3 hooghout groepsgewijs nvt 1-20 jaar Ze 88 0,7 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt gelijkjarig

4h 1,42 LH 3 hooghout homogeen >75% 1 1 1 2 1 1 ongelijkjarig

4i 0,82 L+N 3 hooghout stamsgewijs 50-75% cP dS 658 65,8 759 19 1,64 20,3 2 1 1 2 2 1 ongelijkjarig

4j 0,91 LH 3 hooghout groepsgewijs 50-75% 1-20 jaar Ze

Smisjesbos

1 3,12 NH 3 hooghout homogeen 50-75% 60-80 Pc Ze 498 38,34 447,58 gelijkjarig

2 2,91 NH 3 hooghout homogeen 50-75% 60-80 Pc Ze 498 38,34 447,58

3 0,92 NH 3 hooghout homogeen 50-75% 60-80 Pc Ze 498 38,34 447,58

4 0,63 NH 3 hooghout homogeen 50-75% 60-80 Pc 498 38,34 447,58

5 0,25 LH 3 hakhout homogeen >75% 1-20 Ed

VBTillegem

Maréchal-Ramon

1a 0,43 L+N 3 hooghout stamsgewijs 50-75% divers ZE Ps 422 24,5 236 39 3,45 30,7 2 2 2 3 2 1 ongelijkjarig

Van Acker J.

1b 0,99 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% 41-60 jaar zE Be 698 18 187 39 0,63 4,5 2 2 2 2 1 1 ongelijkjarig

Ter Dreve

2a 1,50 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% divers zE B 467 46,3 513 2 2 2 2 2 1 ongelijkjarig

Zusters H Jozef

2b 3,10 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% divers aE ds 693 34,4 386 20 1,13 10,5 2 2 2 2 1 1 ongelijkjarig

Hillewaert N.

3a 0,62 LH 3 hooghout homogeen <25% 1-20jaar zE Be 2500 nvt nvt 2 1 1 1 1 1 gelijkjarig

3b 0,65 L+N 3 middelhout stamsgewijs >75% divers B aE 668 32,6 341 2 1 1 4 1 1 ongelijkjarig

Maertens M.

4a 0,82 N+L 3 hooghout stamsgewijs >75% 41-60 jaar La wL 472 32,8 380 2 2 1 3 2 1 gelijkjarig

Hertebos

5a 2,54 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% ng zE B 187 27,8 404 20 2,87 31,4 2 2 2 4 1 1 ongelijkjarig

VBTudor

Plancke I.

1a 0,22 NH 3 hooghout homogeen >75% 41-60 jaar Ps Be 982 35,1 321 2 2 2 3 2 1 gelijkjarig

De Clerck-Demuynck

1b 0,31 N+L 3 hooghout stamsgewijs >75% divers ds B 452 35,2 458 246 7,4 65,1 2 1 1 4 2 2 ongelijkjarig

Krulleput: Bailleul M.

2a 0,40 NH 3 hooghout homogeen >75% 41-60 jaar dS 756 55,5 697 2 1 1 2 1 1 gelijkjarig

2b 1,23 LH 3 hooghout stamsgewijs 50-75% divers Ze be 422 24,5 236 39 3,45 30,7 2 2 2 3 2 1 ongelijkjarig

VBChartreuzinnen

Messem

2a 1,68 L+N 3 middelhout stamsgewijs >75% ng tK B 108 7 69 1 1 1 3 3 1 ongelijkjarig

2b 2,49 L+N 3 hooghout stamsgewijs >75% divers zE La 324 32,4 367 10 1,2 13,2 2 2 2 3 2 1 ongelijkjarig

2c 3,32 LH 3 hooghout stamsgewijs >75% divers zE tK 265 21,2 239 2 2 2 3 2 1 ongelijkjarig

2d 1,04 Open ruimte weide 2 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

Carlier

1a 0,41 LH 3 middelhout homogeen <25% 1-20 jaar zE tK 2500 nvt nvt 2 1 1 4 2 2 gelijkjarig

Declerck A.

1b 0,30 N+L 3 hooghout stamsgewijs >75% 40-60 jaar dS,B Ps 452 35,2 458 245 7,48 65,1 2 1 1 4 2 2 ongelijkjarig

Vandenbroucke J.

1c 0,17 L+N 3 Middelhout groepsgewijs >75% Ed dS 401 6,4 59 1 1 1 1 1 1 ongelijkjarig

Totaal (ha) 374,80

Legende:

Am. vogelkers Type code (op moment van ingaan beheerplan) (ha)

x = aanwezig maar geen verdere data beschikbaar 0 = niet behorende tot het bos en geen natuurgericht beheer 27,55

zaailingen ZaVo) 1=geen 2= <5% 3= 5-25% 4= 25-50% 5= 50-75% 6= 75-100% 1 = Geen bos maar wel behorende tot de bosinfrastructuur (parkings, tuinen,…) 16,14

struiklaag (SaVO) 1=geen 2= <5% 3= 5-25% 4= 25-50% 5= 50-75% 6= 75-100% 2 = Open plek in het bos met natuurgericht beheer vanaf ingaan van het beheerplan of vroeger 50,41

Boomlaag (BaVo) 1=geen 2= <5% 3= 5-25% 4= 25-50% 5= 50-75% 6= 75-100% 3 = effectief bebost 280,7

Dood hout (liggend)

Dun 1=geen 2= <5stuks/ha 3= 5-100 stuks/ha 4= >100 stuks/ha

Dik 1=geen 2= 1-10 stuks/ha 3= 11-30 stuks/ha 4= >30stuks/ha

Zeer dik 1=geen 2= 1-3 stuks/ha 3= > 3 stuks/ha



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 8: Beheermaatregelen 
 

- Kapregeling 
- Beheer open plekken 
- Beheer dreven 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Bijlage 8.   Tabel 4.1: Algemeen overzicht kapregeling bosgebied Brugge-Zuid (2007-2027)
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Opmerkingen

Beisbroek

1b zE <20 1,50 ja ja Z z Z z Z aanvankelijk nog zuivering, dunnen vanaf takvrije stam van 6-8 m

1c zE <20 3,05 ja ja Z z Z z Z aanvankelijk nog zuivering, dunnen vanaf takvrije stam van 6-8 m

2b zE <20 0,51 ja ja Z z Z z Z aanvankelijk nog zuivering, dunnen vanaf takvrije stam van 6-8 m

2c zE <20 1,34 ja ja Z z Z z Z aanvankelijk nog zuivering, dunnen vanaf takvrije stam van 6-8 m

2d B <20 1,10 ja ja Z z Z z Z aanvankelijk nog zuivering, dunnen vanaf takvrije stam van 6-8 m

2f zE <20 0,30 ja ja Z z Z z Z aanvankelijk nog zuivering, dunnen vanaf takvrije stam van 6-8 m

2g dS,B,La B>100, La:80-

100:dS:60

1,88

nee ja

x x Xv(po) dunning van dS en Larix tvv Li , half-wintergroene eik en beuk. Strook dS kappen ifv. doortrekking eikendreef (lichtstelling). Op einde 

planperiode populier kappen, dan inheems (2024)

2h B,zE,aE 2,85 ja ja x (h) x (h) x (h) Kappen van aE+naaldhout i.f.v. oud laten worden B en zE. hakhoutbeheer tK (terug middelhoutbeheer)

2l La, B, zE B>100, La:60 2,41 nee ja Xv (La) Xv (La) x wegkappen Larix (in 2 fasen), B  en zE oud laten worden 

2m zE,tK,Ed

1,08 ja ja

x x x Verder zorgen voor structuurvariatie, eiken oud laten worden. Bij dunningen zorgen voor het behoud van gesloten bosrand in 

overgangszone naar open kasteelomgeving

2n tK,La,zE La: 60

1,17 nee ja

Xv (La) x x Eindkap Larix, omvormen naar middelhout zE (overstaander) en tK (hakhout). Bij dunningen zorgen voor het behoud van gesloten 

bosrand in overgangszone naar open kasteelparkomgeving

2u B,La,aE,tK B:80-100

2,42 nee ja

x x Xv (La) Larix en aE+tK wegkappen, B oud laten worden. Bij dunningen zorgen voor het behoud van gesloten bosrand in overgangszone naar 

open kasteelparkomgeving

2v B,La,zE,aE,tK B:150 1,32 nee nee x x Xv (La) Larix en Ae wegkappen,  B+zE oud laten worden, groepsgewijze aanplant van zE vrijstellen

2w B,La,zE,aE,tK B:150 0,84 nee nee x x Xv (La) Larix en Ae wegkappen,  B+zE oud laten worden, groepsgewijze aanplant van zE vrijstellen

3a B,tK,Ed B: 175 4,37

nee ja

x x x tK inperken, B oud laten worden + natuurlijke processen hebben voorrang - eventueel veiligheidskap of kap ter bevordering 

structuurvariatie. Bij dunningen zorgen voor het behoud van gesloten bosrand in overgangszone naar open kasteelparkomgeving

3e tK,B,La,aE B:150-175 1,59

nee ja

x x Xv(La)  aE + tK wegwegkappen, eindkap La,  Beuk oud laten worden voorrang aan natuurlijke processen - eventueel veiligheidskap B. 

Inheems vanaf 2024

3f tK,zE,La,dS La: 60-80 2,55

nee nee

x (h) x (h) x (h) Larix en dS kappen, lokaal kastanjemiddelhoutbeheer, zorgen voor structuurvariatie+oude bomen van zE en tK. Inheems vanaf 2024

3g La,dS,tK dS:40-60 1,93 nee ja Xv Xv Xv  groepsgewijs kappen naaldhout, kunstmatige verjonging met zE en B (3 blokken van c. 0,8 ha)-inheems vanaf 2024

3i dS dS:45 1,89 nee nee x x x Dunnen dS en dS oud laten worden (voorbeeldbestand)

3j zE,dS dS+zE: 60 1,45 nee ja x Xv (dS) x dS wegkappen ten voordele van zE

3m zE,tK,R 20-40 1,96 nee ja xh xh xh open plekken maken voor heideontwikkeling (zie openplektabel) + hakhoutbeheer langs Zeeweg (historische omwalling)

4a Ps 40-60 4,11 ja ja x (h) x (h) x (h) Ps dunnen en oud laten worden. Eventueel optredende verjonging van loofbomen bevoordelen; langs E40 strook openmaken tvv 

heidezoom + aan noordzijde tvv hakhout op omwalling (hazelaar, zE, berk)

4d dS 61-80 0,57 nee nee x x x dS dunnen in functie van oud laten worden; voorbeeldbestand

4e tKa 41-60 0,24 nee nee h h h hakhoutbeheer

4f Pc,La 61-80 1,49 nee nee x xh xh naaldhout wegdunnen ten voordele van aanwezige beuk, zE, lijsterbes, berk. Bosrand in hakhout omvormen dwz kappen naaldhout + 

aanplant eik, hazelaar, haagbeuk + accepteren verjonging lijsterbes en berk, later hakhout (bescherming historische omwalling)

4g zE,b,tK,R 20-40 1,95 nee ja x x x Dunnen t.v.v. zE en berk, inheems vanaf 2016.

4k dS,La,B,tK dS: 40-60 1,96 nee nee x x x  Larix&dS dunnen en  prioritair loofbomen vrijstellen en oud laten worden-structuurvariatie/wastine

4l zE+b <20 0,60 ja ja x x x wegzuiveren berk en eventueel dunnen tvv van beuk en zE

4m La 45 0,48 nee ja eK eindkap Larix+extensieve begrazing

4n dS 65

1,34 nee nee

x(h) x(h) x(h) dS dunnen en oud laten worden +  spontaan verjongsproces (b, dS) + hakhoutbeheer langs bosrand Zeeweg (historische 

walstructuur)

4o dS 65

0,90 nee nee

x(h) x(h) x(h) dS dunnen en oud laten worden +  spontaan verjongsproces (b, dS) + hakhoutbeheer langs bosrand Zeeweg (historische 

walstructuur)

4p B 0,15 ja ja h h h instandhouding omwallingsstructuur door periodisch afzetten bomen en struiken (hakhoutbeheer)

4r berk <20 0,49 ja ja niets doen / spontane ontwikkeling + opnemen in begrazingsraster

4s zE,b, tK, R 20-40 0,52 nee  ja x(h) x(h) x(h) hakhoutbeheer langs Zeeweg (hazelaar) + in verlengde van 4p (historische wal) rest middelhout (zE+berk+lijsterb). Inheems vanaf 

2024.

4u aE,La,B,dS 45 0,68 nee ja x x Xv(la, aE) aE en lariks wegkappen tvv B + kunstmatige verjonging B+zE (vanaf 2024 inheems)

Chartreuzinnenbos

1a Pc,Ps,dS 61-80 1,73 nee nee x x Hoogdunning naaldhout - bestand als naaldhout laten verouderen

1c Ps,tK,zE 60 2,39 ja ja x Xv Hoogdunning grove den - als G. dennenbestand laten verouderen (eventueel groepsgewijze kap op einde planperiode tvv loofhout)

1d Ps,tK,aE 60 0,59 nee nee x (h) Xv(h) eindkap den,  hakhoutbeheer Tamme kastanje en aE (cultuurhistorisch aspect)

1e Ps,dS 40-60 0,71 nee nee x x hoogdunning naaldhout (douglas bevoordelen)

1h dS 61-80 1,95 nee ja Xv Xv femelkap dS  (2 x helft van bestand) + verjongen met zomereik en beuk als hoofdboomsoorten. Inheems vanaf 2020.

1i zE < 20 1,30 ja ja v v zuiveren + heidezoom laten ontwikkelen

1j tK, aE, Ed 65 1,45 nee nee Xv Xv Lork en aE kappen, tamme kastanje dunnen en esdoorn, zomereik en berk bevoordelen. Inheems vanaf 2020.

1k dS 40-60 1,02 nee nee x x dunnen dS om als goed douglasbestand te behouden geudrende planperiode

2a aE 40-60 1,26 nee ja Xv(aE) Xv(aE) Kappen aE, bevoordelen esdoorn (spontaan) + kunstmatige verjongingsgroepen van eik en beuk). Inheems vanaf 2020)

2f dS 61-80 0,20 nee nee x x nog jonge douglas laten doorgroeien tot kaprijpe dS

2g Po,tK 61-80 0,34 nee ja x Xv (po)  populier kappen in 2020, zE aanplanten

Coppietersbos

De Boomhut

1a Ed,tK ng 0,31 nee ja o o o o o kap enkel i.f.v. veiligheid en structuurvariatie/diversiteit (wegkappen tK ivm inheems bestand- inheems vanaf 2013)

2a B,tK,Fe ng 0,4 ja ja o o/h o o/h o kap enkel i.f.v. veiligheid en structuurvariatie/diversiteit

3a tK+fruitbomen ng Herstel fruitboomgaard (geen bos), opp = 0,23ha

4a tK,Fe,Ed ng 0,37 nee nee o o o o o kap enkel i.f.v. veiligheid en structuurvariatie/diversiteit

5a Po ng 0,19 nee ja E h h o populier kappen, verjonging met houtkant van streekeigen soorten + boomgaard

6a B,R,noot ng 0,24 nee nee o o o o o kap enkel i.f.v. veiligheid en structuurvariatie/diversiteit

Coppietersbos

1a B ng 3,64 ja ja x x x x x risicobomen verwijderen, vierjaarlijkse controle op veiligheid t.o.v. woningen en speelzone

Galgenbosje

1a B, hB ng 0,51 ja ja x x x x x risicobomen (beuk) verwijderen indien nodig, vierjaarlijkse controle op veiligheid + recreatie weren i.f.v. behoud oude hakhoutstoven 

Haagbeuk maar niet meer afzetten ! (c. 400 jaar !!!)
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Opmerkingen

Holmstuck-Godtshoeve

Godts hoeve 

1a dS 35 1,45 nee nee O Xv O Xv O Bij elke dunning wordt telkens een zoom van ca. 20m breed verjongd met Zomereik en/of Beuk

1b zE, B, (La, aVo) divers 0,31 nee ja O x O x O Vo bestrijden, inheems vanaf 2012.

1c Ps 55 0,66 ja ja O x O x O

1d dS, Be, (tK,…) 20 2,05 nee nee O x O x O Bij dunnen soortenvariatie bevorderen door andere soorten dan dS te bevoordelen

1e La, aE, zE, tK, dS, B, divers 3,37 nee nee O x O x O aE wegdunnen en aVo bestrijden tvv ze, B en berk.

Holmstuck

1 La (tK, B, Be, dS) 1954/1975 2,26 nee nee O x O x O groep jonge dS(1975)  aanwezig in bestand, bij dunningen variatie bevorderen door B, tK,… te bevoordelen

2 dS (La,tK,aVo) 1950 2,62 nee nee O x O x O

3 dS, aE (Be) 1989 1,17 nee nee O x/h O x/h O dS dunnen van zodra bomen voldoende takvrije stam hebben (min. 8m takvrij), aE verder als hakhout beheren

4 dS, B (aE, La) 1890 (B) 1,00 nee nee O x O x O oude B niet meer dunnen, verder oud laten worden.

5 zE, wE 2003 0,50 ja ja Z

recente aanplanting. Beheer bestaat uitsluitend uit het maaien van de bramen zolang dit nodig is. Geen dunningen voorzien in termijn 

van beheerplan.

6 B (zE) 1890 0,89 ja ja O O O O O bomen oud laten worden, houtoogst alleen facultatief om enkele zE vrij te stellen aangezien deze niet kunnen concurreren tegen B.

7 B (zE) 1890 0,41 ja ja O O O O O bomen oud laten worden, houtoogst alleen facultatief om enkele zE vrij te stellen aangezien deze niet kunnen concurreren tegen B.

8 zE (dS) 1930 (zE), 1940 (dS) 2,09 ja ja O x O x O twee groepen met dS in het bestand, bij dunningen inheemse soorten bevoordelen

PBKerkebeek

Deudon 

1 B, aE (aVo,Be,zE) >150 2,27 nee nee O O O O O

Huidige bomen zo oud mogelijk laten worden. Inheemse soorten (zE, B) bij dunning bevoordelen t.o.v. aE. Indien nodig worden grote 

gaten beplant met inheemse soorten (B, zE).  Avo bestrijden.

2 zE, B (Li) 50 0,80 ja ja O x O x O Bij dunningen aandacht besteden aan het vrijstellen van de zEen aangezien deze anders weggeconcurreerd worden door de B.

3 La, zE, (Be) 50 0,36 nee nee O x O x O Bevoordelen van zE bij dunningen. Bestrijden aVo. 

4 zE, Be, aVo (aE, aVo) 50 1,09 nee ja O x O x O

Bestrijden aVo. Bevoordelen van zE en Be t.o.v. aE en naaldbomen bij dunningen. In een bestaande open plek komt reeds Struikhei 

voor.Na bestrijding van aVo zal deze plek aanzienlijk groter zijn. Door maaien en manueel plaggen wordt de plek open gehouden en 

heidevorming verder gestimuleerd. 

6 Po dreef ng 0,30 nee nee Populierendreef wordt behouden zolang voldoende bomen een aanvaardbare vitaliteit vertonen

Eyck Ter Schans

1a zE,Ag,Fe,Um > 150 1,9 ja ja h h

Nat en kwetsbaar bestand met dikke bomen en voorjaarsbloeiers. Geen kapwerken voorzien, eventueel beperkt afzetten van hakhout 

als brandhout en vellen van gevaarlijke randbomen (Albert I-laan).

2a zE,B,La 50 0,98 nee ja O x O x O

Zomereik bevoordelen bij dunningen aangezien deze gevoelig is voor lichtgebrek. zE+B bevoordelen op Larix. Daardoor al inheems 

mogelijk vanaf 2008

Nemery

1a dS 53 0,56 nee nee O x O x O

2a aE, B, (zE) ongelijkj 2,34 nee ja O Xv(aE) O x O

inheemse soorten (zE, B) bij dunning bevoordelen t.o.v. aE. Bij eerste dunning wordt deel kaprijpe aE gekapt (Ei) en indien nodig 

beplant met inheemse soorten in de grote gaten.  Na eerste dunning >90% inheems (2013). Groep jonge aanplanting van zE 

aanwezig. Am. vogelkers bestrijden. 

3a Ag,b ongelijkj 0,99 ja ja zeer nat, exploitatie beperken tot kappen van brandhout indien gewenst, niet betreden met tractoren, bestrijden van Am. vogelkers

4a dS, sS 40 0,82 nee ja O x O Xv O

bestrijden Am. vogelkers, versneld wegdunnen van het naaldhout ten voordele van loofhout en open plekken rond de oever en het 

heideterrein, uitbreiding van heideterrein tot in bestand 4 voorzien (inheems vanaf 2021)

6a aE,zE,Ed 50 0,97 nee ja O x O x O bij dunningen bevoordelen van inheemse soorten t.o.v. aE. Gewone esdoorn beperkt houden aangezien deze kan gaan domineren.

7a zE, Fe, Ed ongelijkj 1,53 ja ja O/h O/h

nat bestand met oude bomen en voorjaarsbloeiers, zeer gevoelig voor schade bij exploitatie, geen houtoogst voorzien, eventueel 

hakhoutbeheer, verwijderen/omleggen van gevaarlijke bomen en in toom houden van Am. vogelkers.

PBPeereboom

Peereboom

1a B 70 2,68 ja ja x O x O x

1b Ed, (dS) 0-20 1,1 nee nee O O O O O voorlopig geen dunningen voorzien, spontane ontwikkeling laten doorgaan

1c La, Be (Ed) 15 (+55) 1,58 nee nee x O x O x dunnen in functie van toekomstbomen, streven naar gemengd bestand van Larix, Esdoorn en b

2a dS 15 1,57 nee nee O x x x

concurrentie door b en Am. vogelkers in gaten houden, pas dunnen vanaf 2012 indien al nodig (ca. 8m spontaan takvrije stam), dan 

dunnen om de 4 jaar

2b dS (La) 55 1,67 nee nee x O x O x

2c La (tK) 55 1,02 nee nee x (h) O x(h) O x(h) steedS ook hakhoutkappen (h) Tamme kastanje voorzien

Peereboomveld

1a dS 70 1,23 nee nee x O x O x dS met grotere afmetingen dan 1b, voorzichtig verder dunnen tot kronen vrij staan, bomen oud laten worden

1b dS 70 3,33 nee nee x O x O x

1c aE 15 0,56 nee nee Z Z Z Z dunningen beginnen pas zodra voldoende takvrije stam aanwezig is (minstens 6-8m)

1d aE, Ed, tK, dS 85 0,45 nee nee x/h O x/h O x/h

parkbos: beperkte dunningen in functie van het vrijzetten van mooie bomen en om de variatie te behouden en bevorderen. zE 

bevoordelen. Struiklaag kan als hakhout afgezet worden vooraleer grote bomen te vellen. Scherpe bosgrens behouden.

1e pK, B, zE 85 0,37 ja ja O O O O O parkbos met enkele oude solitaire bomen en dreefbomen: zo oud mogelijk laten worden. Scherpe bosgrens behouden

1f aE, tK, R, Ed, Po, zE 85 1,35 nee nee x/h O x/h O x/h

parkbos: beperkte dunningen in functie van het vrijzetten van mooie bomen en om de variatie te behouden en bevorderen. zE 

bevoordelen. Struiklaag kan als hakhout afgezet worden vooraleer grote bomen te vellen. Scherpe bosgrens behouden.

2a Be (zE, tK) 50 0,31 ja ja x O x O x bij dunning is het aangewezen om de beste toekomstbomen aan te duiden en alleen deze vrij te stellen.

2b B 75 6,03 ja ja x O x O x

2c dS 50 1,63 nee nee x O x O x

2d aE, B 90(aE), 7(B) 1,97 nee nee x/h O x/h O x/h

jonge aanplant van B langs twee zijden van het bestand. Hierin zijn geen dunningen voorzien in termijn van beheerplan. Bij dunningen 

in aE eerst hakhout afzetten.

3a La (tK) 50 1,15 nee nee x O x O x

3b dS 30 1,17 nee nee x O x O x

3c La (tK) 45 1,27 nee nee x/h O x/h O x/h tK tussen de La kan regelmatig als hakhout afgezet worden

Chartreusinnengoed

1a Pc 1946 0,39 nee nee O x O x O gedund in 2006

1b divers ng 0,94 nee nee x O x O x parkbos, soort arboretum, mooie bomen vrij zetten en variatie bewaren
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Opmerkingen

2a La, tKa, aE, dS 1948 0,94 nee nee O x/h O x/h O hakhout afgezet + dunning in 2006, vrijzetten van zE bij dunningen

2b tKa, aE, (+ zE) 1943 1,35 nee nee O x/h O x/h O tennisveld in bestand aanwezig, gedund in 2005, zE bevoordelen bij dunningen

2c dS, La,Boskers NH:1956, LH:1992 0,36 nee nee O O O O O klein bestand met enkele rijen Larix, dS en Boskers, Boskers groeit slecht maar wordt behouden voor de diversiteit

3a Ps 1947 0,86 ja ja O x O x O bij dunningen inheemse verjonging sparen en laten doorgroeien naar hooghout, verjonging van aE en tKa als hakhout beheren

3b dS 1934 1,22 nee nee O x O x O groep jonge (1997) aanplant van zE aanwezig

4a Pc 1937 0,55 nee nee O x O x O inheemse verjonging (zE, Lijsterbes, B, b) sparen en laten doorgroeien

4b dS 1981 0,42 nee nee O x O x O groep b aan noordzijde van bestand aanwezig

4c Pc 1933 0,64 nee nee O x O x O inheemse verjonging (zE, Lijsterbes, B, b) sparen en laten doorgroeien

4d Ps (+Do, La, Pc) 1947 1,66 nee ja O x O x O in gaten die reeds aanwezig zijn werden in 2006 groepen inheemse soorten aangeplant. Wordt inheems vanaf 2014.

Tillegembos

10a zE+aE 61-80 jaar 1,31 ja ja Xv(aE) Xv(aE) x wegkappen aE tvv zE en inheemse natuurlijke onderetage

10b zE+aE 21-40 jaar 0,82 ja ja Xv(aE) Xv(aE) x wegkappen aE tvv zE en inheemse natuurlijke onderetage

11a zE (B) 61-80 jaar 1,76 ja ja x x x dunnen in functie van kwaliteit zE en ouder worden al zE bestand

12a aE (zE) 61-80 jaar 1,2 nee ja Xv(aE) Xv(aE) Xv(aE)

groepsgewijze wegkappen aE (3 fasen)  t.v.v. zE en B (verjongen met B + natuurlijke gesloten bosrand langs dreef: spork, lijsterbes, 

hazelaar). Inheems vanaf 2026.

13a B 21-40 jaar 0,11 ja ja x x x dunnen in verjonging B

14a Pc 61-80 jaar 1,46 nee nee x x dunnen Pc t.v.v. kwaliteitshout Pc en spontane vorming onderetage (o.a. met dS)

14b zE (b) 21-40 jaar 0,78 ja ja x x zuiveren en later dunnen ifv kwaliteitsvol zE-bestand met enige bijmenging van berk

15a zE, B 41-60 jaar 1,34 ja ja x x dunnen i.f.v. gemengd beuken-eikenbestand 

15b zE 1-20 jaar 0,93 ja ja Z Z zuiveren en later dunnen ifv kwaliteitsvol zE-bestand met enige bijmenging van berk

15c dS,(zE) 41-60 jaar 0,96 nee nee x x dunnen dS t.v.v. kwaliteit dS en bijmenging zE waar mogelijk

16a dS, zE 21-40 jaar 1,18 ja ja x x keuze voor gemengd berk-zE, dS wegkappen i.f.v. zE wanneer nodig.

17a B 41-60 jaar 0,83 ja ja x x als B-bestand beheren. Dunnen i.f.v; kwaliteit beuk + lichtrijke bosrand (dreef met heide en struikgewas)

18a dS 61-80 jaar 1,01 nee nee x x Keuze voor dS, dunnen i.f.v. kwaliteit

19a zE (b, Ag) 61-80 jaar 2,06 ja ja Nietsdoen beheer - hoofdzakelijk nat elzen-berkenbos met mote (oude zE) + overgang Beuken-Eikenbos

19b zE 1-20 jaar 0,63 ja ja Z Z Zuiveren en later dunnen i.f.v. gemengd eiken-berkenbestand

1a dS,zE,B 41-60 jaar 0,13 nee ja x x x wegkappen aVo  +  zE en B toekomstbomen, ondertetage berk,  helft wegdunnen dS ( inheems vanaf 2019)

1b dS,zE,B 41-60 jaar 0,16 nee  ja x x x wegkappen aVo  +  zE en B toekomstbomen, ondertetage berk,  helft wegdunnen dS ( inheems vanaf 2019)

1c dS 21-40 jaar 0,51 nee nee x x x wegkappen aVo  +  aanplant inheemse struiken als bosrand (lijsterb, hazel, spork), dS dunnen

20a B,zE 21-40 jaar 0,47 ja ja x x Dunnen in jonge beuken, kiezen voor B als toekomstboom

22a B,zE 81-100 jaar 0,4 ja ja x x B-zE gemengd - dunnen i.f.v. kwaliteit

23a zE 1-20 jaar 1,6 ja ja Z Z zuiveren en dunnen bij voldoende takvrije stam (6-8m) - zE bestand

23b Fe 1-20 jaar 1,81 ja ja Z Z zuiveren en dunnen bij voldoende takvrije stam (6-8m) Es-bestand

23c B 41-60 jaar 2,32 ja ja x x Dunnen: enkele esdoorns als toekomstboom kiezen samen met beuk

23d Fe,Po,Ed 61-80 jaar 1,7 nee ja x Natuurlijke bosontwikkeling (nat bos)- centrale populieren laten oud worden, éénmalige Po-kap nabij randen - inheems (2010)

24a zE 1-20 jaar 2,65 ja ja Z Z Zuiveren en dunnen (takvrije stam 6-8m) i.f.v. zE-bestand ( berk, lijsterbes als onderetage tolereren)

25b dS,(zE) 61-80 jaar 0,86 nee ja x x Xv(dS) Dunnen dS tvv zE; dS eindkap, zE verjongen (inheems 2026). Relict haagbeukhaag afzetten + haagsnoei +lichtstelling

25c zE 1-20 jaar 0,45 ja ja Z Z Z zuiveren + dunnen i.f.v. toekomstig zE-bestand, scherpe bosgrens behouden

29a B (zE,Ed) 81-100 jaar 3,08 ja ja nietsdoen beheer: natuurlijke bosontwikkeling. Nabij motte eventueel preventief bomen kappen indien windval motte bedreigd

29b Ag 1-20 jaar 0,55 ja ja h h h Schermfunctie t.o.v. kpt expressweg-Albert I-laan: elzen-hakhoutbeheer

2a B,zE 41-60 jaar 1,1 ja ja x x x

30a dS 61-80 jaar 1,45 nee nee x x x

dS dunnen tvv kwaliteit dS en waar relevant ook esdoorn. Bij dunningen zorgen voor het behoud van gesloten bosrand in overgang 

naar open kasteelparkomgeving

30b zE 1-20 jaar 1,18 ja ja Z Z Z zuiveren en dunnen i.f.v. toekomstig zE-bestand

30c La,B 41-60 jaar 0,77 nee nee x x x Larix en dS wegdunnen tvv beuk. Scherpe bosgrens behouden (parkelement).

34a aE, zE 61-80 jaar 0,3 nee ja Xv(aE,La) x aE en lork wegkappen tvv zE en esdoorn dan inheems vanaf 2014.

35a zE 1-20 jaar 2,35 ja ja Z Z zuiveren en dunnen i.f.v. toekomstig zE-bestand

38a B 1-20 jaar 0,56 ja ja Z Z zuiveren en dunnen i.f.v. toekomstig B-bestand

3a zE 41-60 jaar 5,14 ja ja x x x kapplek openhouden tvv heideontwikkeling, dunnen ifv zE als kwaliteitsboom

3b Pc 61-80 jaar 2,21 nee nee x x x hoogdunning Pc i.f.v. kwaliteitsboom (waar mogelijk) + veiligheidSkap ifv veiligheid en speelbos

40a b 41-60 jaar 1,32 ja ja berkenbestand spontaan laten evolueren (natuurlijke buffer heidegebied 42u)

42a b 1-20 jaar 0,74 ja ja berkenbestand spontaan laten evolueren (natuurlijke buffer-42u), zuidelijk deel kappen i.f.v. heide

43a B,Pc,zE 61-80 jaar 1,71 ja ja x x Corsikaanse den wegdunnen + dunnen ifv B als toekomstboom

44a zE,dS,B 61-80 jaar 1,43 ja ja x x Douglasspar geleidelijk wegdunnen tvv zE (toekomstboom)

45a zE,Sc 1-20 jaar 1,35 ja ja Z Z Boswilg dunnen (wegzuiveren) i.f.v. zE

46a zE, Ed,Um 61-80 jaar 1,4 ja ja x (h) x (h) populier 2006-07gekapt, spontaan laten evolueren (esdoorn-eikenbos)

46b Po,zE 61-80 jaar 2,79 nee ja x x bedachtzame kap populier waar mogelijk (nat), eiken-esdoornbos (inheems vanaf 2014)

47a Po,Um 61-80 jaar 1,16 nee ja Xv(po) x Populier kappen, verjongen met zE+es (inheems vanaf 2014).

48a Po, Um 21-40 jaar 0,29 nee ja Xv(po) x Eindkap populier waar mogelijk - laten ontwikkelen tot essen-iepenbos (inheems vanaf 2014).

49a B 81-100 jaar 3,5 ja ja x x Dunnen i.f.v. kwaliteit beukenbestand

49b dS 81-100 jaar 0,93 nee nee x x dS dunnen i.f.v. dS kwaliteit

4a tK,La,hB 1-20 jaar 0,09 nee nee xh xh xh eventuele kap i.f.v. veiligheid, haagbeuk als hakhout beheren, lork wegkappen (bosrand aan parking)

50a zE,aE 1-20 jaar 1,24 nee ja bos recent gerooid, in een  ander provincie domein wordt de ontbossing gecompenseerd

5a dS,B 61-80 jaar 1,37 nee nee x x x vooral dunnen in dS tvv kwaliteit dS + voordeel voor B

5b Ag,tK,zE 21-40 jaar 0,43 nee nee h h h functie als overgang naar gazon, als hakhout beheren (tK+zwarte els), zE eventueel overstaander 

6a zE,La 81-100 jaar 1,99 nee ja Xv(La) x x Larix wegkappen (2010), vooral dunnen in tK en haagbeuk tvv zE die oud mag worden.

6b La 21-40 jaar 0,63 nee ja x x Xv(La) Larix kappen op einde planperiode, dan inheems zE en esdoorn, indien nodig verder verjongen met zE.

6c zE 1-20 jaar 1,24 ja ja Z Z Z  jong eikenbestand, zuiveren en dunnen

7a zE 1-20 jaar 1,09 ja ja Z Z Z  jong eikenbestand, zuiveren en dunnen

9a Pc,B 41-60 jaar 1,25 nee nee x x x speelbos

9b Ps 41-60 jaar 1,62 ja ja x x x dunnen i.f.v. behoud Ps-bestand + onderetage via natuurlijke verjonging (berk, lijsterbes) - kap aVo

9c dS,Pc 61-80 jaar 1,67 nee nee x x x dunning i.f.v. kwaliteit van het naaldhout (dS)
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Opmerkingen

Tudor

1a Ps 1,20 ja ja x x hoogdunning grove den en oud laten worden als dennenbestand (wegkappen exoten)

1b tK,zE,Ed 1,77 nee nee x x tK dunnen tvv zE en Ed

1c,1e,2b,3e dS 7,10 nee nee x x dunnen i.f.v. oud laten worden als dSbestand

1d B c. 80 2,41 ja ja x x dunnen i.f.v. maximaal oud laten worden als Beukenbos. Aandacht voor grens kasteelpark-bosrand (gesloten karakter)

2a B,dS 0,92 ja ja x x (Ek dS) kappen dS t.v.v. B en zE maar vooral B oud laten worden

2c Ps

4,84 ja ja

x x hoogdunning grove den, laten oud worden als dennenbestand, exoten verwijderen. Langs E40 zoom boomvrij maken (10m) voor 

heideontwikkeling 

2d tK 0,54 nee nee x h Kt hakhoutbeheer (12j)-strook langs E40 (over 10 m breedte, om de 8 jaar kappen)

3a B,Ps,tK

3,19 ja ja

x x hoogdunning tvv van beuk, laagdunning om exoten in te perken (tvv beukenbestand). Langs de noordoostrand gesloten scherm 

behouden (cfr scherp contrast (gesloten) bos-park en tuin).

3f B,dS 0,84 ja ja x x wegkappen dS tvv loofhout dunnen B , behoud van scherpe park-bosgrens (gesloten zuidwestelijke bosrand)

3g tK,aE,zE,B 1,17 nee ja Ek tk-aE Z Ae en tK kappen verjongen met beuk en zomereik (nadien zuiveren)

4a tK 1,3 nee ja Ek tk-aE Z groepsgewijze kap tK (in 2 fasen), verjongen met in hoofdzaak B. Behoud van scherpe bosrand langs weideperceel (4f)

4c tK,aE,zE,R 0,78 nee nee x x aE, R en tK dunnen tvv zE, B en linde bevoordelen, langs grasland (4f) scherpe bosrand behouden

4g zE < 20 0,91 ja ja xV xV  dunnen i.f.v. structuurvariatie en diversiteit  + behoud van aanwezige rode dophei verzekeren

4h B, dreef 1,42 ja ja x x B oud laten worden, eventueel nog hoogdunning/veiligheidSkap

4i Pc,dS,B 0,82 nee ja Z Z eindkap naaldhout (2007), zE aanplanten als hoofdbooomsoort- nadien zuivering, zorgen voor scherpe bosgrens thv 4f

4j zE,b, rP <20 0,91 ja ja Z Z zuiveren en later dunnen tvv van zE en rP

Smisjesbos

1 Pc + juv Ze (15 are) 60-80 (Pc) 3,12 nee nee Xv Xv Xv groepsgewijze kap van Pc verder verjongen met zE a rato van 20-30are/kap

2 Pc +juv Ze +zLi (15 are) 60-80 (Pc) 2,91 nee nee Xv Xv Xv groepsgewijze kap van Pc verder verjongen met zE a rato van 20-30are/kap

3 Pc+juv zE (22,5are) 60-80 (Pc) 0,92 nee nee Xv Xv Ekpc groepsgewijze kap van Pc verder verjongen met zE a rato van 20-30are/kap

4 Pc 60-80 (Pc) 0,63 nee nee Xv Xv Xv dunnen (voorlopige behoud van het bestand als scherm)

5 Ed jan/20 0,25 ja ja h h h hakhoutbeheer op esdoorn (scherm)

VBTillegem

Maréchal-Ramon

1a zE,Ps,Be,aVo 0,43 ja ja 0 x o x o Ps dunnen ,zE toekomstboom

Van Acker J.

1b zE,berk 0,99 ja ja 0 X o x o aE wegdunnen, zE toekomstboom

Ter Dreve

2a B,zE,tK 1,5 nee ja 0 x o x o B dunnen tvv zE, bij eerste dunning inheemse bevoordelen zodat >90% inheems in 2008

Zusters H Jozef

2b aE,B,Ed 3,1 nee nee x o x o x aE, Robinia, dS dunnen tvv inheemse loofbomen

Hillewaert N.

3a zE 0,62 ja ja v v v o o o Opletten voor  teveel opslag van berk en wilg

3b B+aE 0,65 nee nee o x/h o x o/h

Maertens M.

4a L, Li 0,82 nee nee o x o x o Vrijstellen van winterlinde. Dunning verderzetten om struiklaag beter te laten ontwikkelen.

Hertebos

5a B,zE 2,54 ja ja o x o x o  dunnen tvv inheemse loofbomen, behalve waardevolle parkbomen

VBTudor

Plancke I

1a Ps 0,22 ja ja o x o x o Ps dunnen+zE en b spontaan laten verjongen en waar nodig vrijstellen

De Clerck-Demuynck

1b B,Ps,dS 0,31 nee nee x x inheemse bomen bevoordelen bij dunningen

Krulleput: Bailleul M.

2a dS 0,4 nee nee O x o x o

2b zE, Ps, Be, Avo 1,23 ja ja O x o x o vrij houden van aVo, zE bevoordelen als toekomstboom door vrij stellen

VBChartreusinnen

Messem

2a tKa, B (dS, Be) ng 1,68 nee ja O x/h O O O/h bij eerste dunning inheemse soorten bevoordelen t.o.v. tK en naaldhout zodat > 90% inheems (2012)

2b zE, dS, La, tK ng 2,49 nee ja O x O O O bij eerste dunning inheemse soorten bevoordelen t.o.v. tK en naaldhout zodat > 90% inheems (2012)

2c zE, tK ng 3,32 nee ja O O O O O bij eerste dunning inheemse soorten bevoordelen t.o.v. tK en naaldhout zodat > 90% inheems (2012)

Carlier

1a zE en tK 0,41 nee ja v v v h o/h te bebossen in 2008 met zE, V=vrijstellen  van opschietend hakhout van tK en aE

Declerck A.

1b dS,B,Ps 0,3 nee nee x x dS en aE dunnen tvv B, den en Esdoorn

Vandenbroucke J.

1c Ed,aE,Be,zE,dS,bW,Pa 0,17 nee nee h/o h/o /

Totale opp (ha) 281,55

Legende:

Boomsoorten: aE Amerikaanse eik Li Linde

Ag Zwarte els Po Canada-populier

Avo Amerikaanse vogelkers rP Ratelpopulier

B Beuk Pc Corsikaanse den

b berk Ps Grove den

dS Douglasspar R Robinia

Ed Gewone esdoorn Sa Schietwilg

Fe Gewone es Sc Boswilg

hB Haagbeuk sS Sitkaspar

La Larix tK Tamme kastanje

Um Gladde iep zE Zomereik

Kapregeling x dunningskap Xv verjongingskap

O facultatieve dunningskap Ei individuele kap ongewenste boomsoorten

h hakhoutkap v vrijstellen aanplant

Z zuivering



Bijlage 8.  Tabel 4.2. Overzicht Natuurbeheer open plekken bosgebied Brugge-Zuid
Bestand Habitat Natuurdoel opp, ha Beheersmaatregelen

Beisbroek 43,43
1a B (dreef)+akker Struisgrasland+heide-elementen 1,31  uitbreiding dreefbegroeiing (struisgrasland, heide), verschralend maaibeheer (struisgrasland) zonder bemesten of pesticidengebruik; eventueel afgraven (heide), 
1d akker/weide Struisgrasland+heide-elementen 0,83 maaibeheer aanvankelijk volgens schema b later volgens c (Struisgraslandontwikkeling) + boszoombeheer (rand van 5 m, slechts om  de 2-3 jaar maaien)
1g akker/weide bos 6,54 te bebossen + ontwikkeling grillige bosrand met zoom en mantelbegroeiing
1h akker/weide eiken-beukenbos+Struisgrasland+heide-elementen 11,16 bij einde pacht huidige gebruiker: akker gedeeltelijk bebossen, eventueel deels afgraven langs dreef, uitbreiding struisgrasland+heide (extensief maai- en/of begrazingsbeheer zonder bemesten of pesticidengebruik)

1j akker eiken-beukenbos+Struisgrasland+heide-elementen 5,64 bij einde pacht huidige gebruiker: akker gedeeltelijk bebossen, deels afgraven langs dreef, uitbreiding struisgrasland+heide (maai half september) (extensief maai- en/of begrazingsbeheer,zonder bemesten of 
pesticidengebruik)

1k boomgaard boomgaard 2,71 extensieve seizoensbeweiding met runderen (2 GVE/ha) of maaibeheer  - zonder bemesten of pesticidengebruik
2e weide Struisgrasland 1,23 extensieve seizoensbeweiding met rund of paard (2 GVE/ha) of maaibeheer  - zonder bemesten of pesticidengebruik
2o parkweide Struisgrasland 0,47 extensieve seizoensbeweiding met runderen (2 GVE/ha) of maaibeheer  - zonder bemesten of pesticidengebruik
2o poel voortplantingsplek amfibieën periodisch gefaseerd schonen (om de 6 jaar, helft))
2q boomgaard boomgaard 0,36 extensieve seizoensbeweiding met runderen (2 GVE/ha) of maaibeheer  - zonder bemesten of pesticidengebruik
2s grasland Struisgrasland 2,22 streven naar extensieve seizoensbeweiding met rund of paard (2 GVE/ha) of maaibeheer  - zonder bemesten of pesticidengebruik (momenteel verhuurd zonder voorwaarden)
2t kasteelomgeving kasteeltuin 0,81 park- en plantsoenbeheer
3b parkweide Struisgrasland 0,63 extensieve seizoensbeweiding met runderen (2 GVE/ha) of maaibeheer  - zonder bemesten of pesticidengebruik
3k hertenweide Struisgrasland+heide-elementen 0,56 hertenkweek beëindigen, gevolgd door initieel verschralend maaibeheer (1 maaibeurt mei/juni) + inschakelen in extensieve jaarrondbegrazing Beisbroek-heide
3m bos (deel) bos +heide 1,96 open kernen vormen voor heideontwikkeling + opnemen in begrazingsraster met 3k (blijft voor de rest bos)
4i grasland Struisgrasland 2,41 akkerrandbeheer + maaibeheer aanvankelijk volgens schema b (struisgraslandontwikkeling), later volgens c
4j grasland heide & heischraal grasland 1,46 initieel verschralend maaibeheer (1 maaibeurt mei/juni), later eventueel extensieve jaarrondbegrazing met schapen - eventueel verder afgraven indien positieve evaluatie van al uitgevoerde afgraving 

4m L heide & heischraal grasland 0,48 eindkap lork+plaggen+ inschakelen in extensieve jaarrondbegrazing Beisbroek-heide (begrazingsraster 4j + 4l + 4m)
4q+4r+4t heide+berkenbosje heide & heischraal grasland 2,65 heidebegrazing, indien nodig pleksgewijs en gefaseerd plaggen of maaien

Chartreuzinnenbos 9,31
1f heide heide & heischraal grasland 1,31  heidebeheer via maaien
1i toekomstdreef heide & heischraal grasland 1,3 Brede dreefberm met heideontwikkeling, naar het bos toe bosrandontwikkeling (struikgewas, bramen en doorgroeiende heide + kruiden)
2b weide Struisgrasland met Kamgrasland elementen 2,34 aanvankelijk maaien (schema a of b (eventueel extra maaibeurt!), later  2 of 1 maaibeurt met nabegrazing (zonder bemesten of pesticidengebruik) 
2c boomgaard boomgaard 1,81 extensieve seizoensbeweiding met runderen (2 GVE/ha - zonder bemesten of pesticidengebruik)

2d+2e weide Struisgrasland met Kamgrasland elementen 2,55 extensieve seizoensbeweiding met runderen (2 GVE/ha - zonder bemesten of pesticidengebruik) vrijwaren meidoornhaag (relictbeheer)
Tudor 9,73

3b kasteeltuin Kasteeltuin 3,35 park- en plantsoenbeheer
4b kruidentuin Kruidentuin 0,8 park- en plantsoenbeheer
4e grasland Struisgrasland + Vroege haverbegroeiing 0,72 maaischema c-gericht op struisgrasland en Thero-airion vegetaties + boszoombeheer
4f parkgrasland Struisgrasland + solitaire (park)bomen 4,86 Bij einde pacht huidige gebruiker overgaan naar initieel verschralend maaibeheer + nabegrazing. Niet verpacht gedeelte 1 x maaien (juli) met nabegrazing of 2 x maaien, eventueel plaggen, + aanleg poel

Tillegembos 23,97
1u heide heide & heischraal grasland 2,42 jaarrond of seizoensbegrazen met (2-4) heideschapen + dwergeit (1-2),  indien nodig pleksgewijs en gefaseerd plaggen
1x grasland Struisgrasland 0,39 inschakelen in begrazingsblok van 1u
3a heide(deel) heide & heischraal grasland 0,2 dieren uit begrazingsblok van 1u tijdelijk inscharen - periodisch bijkomend plaggen of maaien
6x gazon Struisgrasland 0,32 huidig beheer verderzetten, randen met extensief maaibeheer (schema c - gericht op struisgrasland) + zoombeheer
6y gazon Struisgrasland 1,38 huidig beheer verderzetten, randen met extensief maaibeheer (schema c - gericht op struisgrasland) + zoombeheer
7x gazon Struisgrasland 0,64 huidig beheer verderzetten, randen met extensief maaibeheer (schema c - gericht op struisgrasland) + zoombeheer
9x gazon Struisgrasland 0,09 huidig beheer verderzetten, randen met extensief maaibeheer (schema c - gericht op struisgrasland) + zoombeheer

10x gazon Struisgrasland 0,63 huidig beheer verderzetten, randen met extensief maaibeheer (schema c - gericht op struisgrasland) + zoombeheer
10w vijver open water 0,25 aandacht voor zacht hellende oevers + ontwikkeling oeverbegroeiing
19x weide Struisgrasland + Kamgrasland 3,35 aanvankelijk maaien (schema a of b (eventueel extra maaibeurt!), later  2 of 1 maaibeurt met nabegrazing - struisgrasland
21x poel voortplantingsplek amfibieën periodisch gefaseerd schonen indien verlanding of dichtslibbing dreigt 
21x ex akker Struisgrasland 1,4 maaischema c-gericht op struisgrasland en vochtig bloemrijk hooiland nabij poel
23x grasland interne bosrand/mantel-zoom 0,25 ruigte -zoombeheer (ruimtelijk gefaseerd maaien + afvoer - om 2-3 jaar)
25x grasland mesofiel hooiland met Struisgraslandelementen 1,15 huidig maaibeheer verderzetten-richten op bloemrijk, mesofiel hooiland (ratelaar, pinksterbloem…)
26x gazon gazon 0,35 huidig beheer verderzetten
26y boomgaard boomgaard+Struisgrasland 0,26 huidig beheer verderzetten
26z grasveld bloem- en kruidenrijk gazon 0,7 huidig beheer verderzetten
27x tuin tuin+ Struisgrasland 0,14 huidig beheer verderzetten
27y omwalling natuurlijke oeverbegroeiing 0,5 aandacht voor zacht hellende oevers + ontwikkeling oeverbegroeiing (zuid + oostzijde)
29y weide vochtig hooiland met Kamgraslandelementen 1,06 verschralend maaibeheer (schema b), 2de maaibeurt eventueel seizoensbeweiding - richten op beter ontwikkelen van vochtig venig grasland
29x weide vochtig bloemrijk grasland met Kamgraslandelementen 0,81 verschralend maaibeheer (schema b), 2de maaibeurt eventueel seizoensbeweiding - richten op beter ontwikkelen van vochtig venig grasland
30t grasveld bloem- en kruidenrijk gazon 0,4 verschralend maaibeheer, zonder bemesting of herbicidengebruik
31y weide boomgaard - Kamgrasland met struisgraslandelementen 1,18 Extensieve seizoensbeweiding met runderen (2 GVE/ha) of maaibeheer  - zonder bemesten of pesticidengebruik
31x gazon gazon 0,37 gazonbeheer verder zetten-geen bemesting of pesticidengebruik
35x poel voortplantingsplek amfibieën periodisch gefaseerd schonen indien verlanding of dichtslibbing dreigt 
35x depressie vochtig, schraal hooiland 1 maaibeurt eind september-begin oktober: richten op ontwikkeling van mesofiel en/of vochtig venig grasland (met veldrus!)
35x grasland Struisgrasland + elementen vochtig schraal grasland 2,54 maaibeheer volgens b - later eventueel naar c (potenties tot ontwikkeling struisgrasland? - anders bloemrijk grasland)
42u heide heide 0,41 door selectief kappen, plaggen en maaien (september-oktober), droge en natte heidebegroeiing stimuleren
42a berkenbos heide 0,74 selectief maai-kapbeheer-gericht op uitbreiden van heidebegroeiing + randenbeheer
30x volkstuinen tuinen 2,04 functie verderzetten

PBKerkebeek 1,90
Deudon 

5 grasland + vijver vochtig heischraal grasland + mesotroof open water 0,62
Grasland: twee-drie keer/jaar maaien en afvoeren van maaisel om bloemenrijkdom te vergroten. Momenteel door landbouwer gemaaid, in toekomst door Loca Labora via Regionaal Landschap of Bosgroep. Bemesting zo vee
mogelijk beperken om verdere verruiging tegen te gaan.

5 grasland + vijver vochtig heischraal grasland + mesotroof open water vijver: regelmatig afkappen van begroeiïng langs oever en langs rand van het eiland om inkalven van de oevers tegen te gaan en voldoende licht toe te laten.
Nemery 

5 heideveld heide 0,28 Heideveld, woning in het bestand, regelmatig enkele stroken kappen, maaien en afvoeren + extensieve begrazing indien mogelijk, uitbreiding naar bestanden 1 en 4 voorzien tot oppervlakte van ca. 0,7 ha

Eyck Ter Schans
3 weide Struisgrasland 1 Initieel verschralend maaibeheer (schema a of b) in combinatie met extensieve schapenbeweiding (seizoen



Bijlage 8. Tabel 4.3: natuurbeheer in een selectie van dreven in het bosgebied Brugge-Zuid
Dreef Straatnaam Boom Doelsoorten Beheersmaatregelen
Beisbroek

B1 B Brem, Struikhei maaien na 15/06 & 15/09 (vlak deel), talud cyclisch maaibeheer (om 5 jaar)
B2 B Echte guldenroede centraal deel maaien na 15/06 &15/09, randen om 5 jaar gefaseerd 15/10maaien
B3 B bufferzone tov akker, maaien na 15/06 &15/09

B4 B Rode dophei, Brem, Bosmier centraal deel maaien na 15/06 & 15/09, randen gefaseerd 15/10 - om 5 jaar maaien + kap (lichtstelling!) - niet beschadigen bosmiernesten
B5 dS eventueel dreefaspect herstellen: kap + heraanplant ZE of B
B6 B zuidelijk deel lichtrijker maken (gefaseerde kap + na 15/10 maaien om 5 jaar)
B9 B Echte guldenroede, Salomonszegel centraal deel maaien na 15/06 & 15/09, randen gefaseerd 15/10 - om 5 jaar maaien

Charteuzinnenbos
B7 B lichtrijker maken door gefaseerde kap  in bos, eventueel na 15/10 maaien om 5 jaar
B8 haag snoei meidoornhaag

B11 B Struikhei, Echte guldenroede centraal deel maaien 15/06-15/09, randen gefaseerd na 15/10 - om 5 jaar maaien
B12 B

B13 B Struikhei, Echte guldenroede centraal deel maaien 15/06-15/09, randen gefaseerd na 15/10 - om 5 jaar maaien
Tudor
B14 aE
B15 B
B16 B
B17 aE Rode dophei, Struikhei lichtstelling noodzakelijk, selectieve kap, eventueel gefaseerd selectief maaien (rond de hei)
B18 B

Tillegembos
T1 B+zE Valse salie, salomonszegel lichtrijker maken door gefaseerde kap  in bos en ondergroei dreef, eventueel na 15/10 maaien om 5 jaar
T2 dS+zE
T3 Kruisdreef dS Struikhei, Rode dophei lichtstelling noodzakelijk, selectieve kap, eventueel gefaseerd selectief maaien (rond de hei)
T4 Lorkendreef B+zE Brem, Struikhei lichtstelling noodzakelijk, selectieve en gefaseerd kappen, eerste meter na 15/06&15/10 maaien- rest om de 3 jaar
T5 Lorkendreef B Brem, Struikhei lichtstelling noodzakelijk, selectieve en gefaseerd kappen, eerste meter na 15/06&15/10 maaien- rest om de 3 jaar
T6 St-Andriesdreef B+zE Valse salie, Gewone wederik
T7 Onze-Lieve-Vrouwedreef B Brem, Valse salie gefaseerd hakhoutbeheer
T8 B gefaseerd hakhoutbeheer

T9 zE Veldbies, Gewoon reukgras, Vogelpootje centraal wandelweg 3-4x maaien, randen maaien na 15/09
T10 B
T11 B
T12 B
T13 B Pinksterbloem, Scherpe boterbloem lichtstelling verbeteren indien mogelijk na 15/06 &15/09 maaien
T14 B Pinksterbloem, Scherpe boterbloem na 15/06 &15/09 maaien

Deudon 
D6a Po Populierendreef: wordt behouden zolang voldoende bomen een aanvaardbare vitaliteit vertone

Peereboomveld divers zo oud mogelijk laten worden, gevaarlijke zieken en of dode bomen worden verwijderd

Legende:
Boomsoorten: aE Amerikaanse eik Dreef: code, terug te vinden op kaart 2-10

B Beuk
dS Douglasspar
zE Zomereik



 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 9: Subsidieaanvragen



Bijlage 9: Overzicht subsidies in het kader van het Bosdecreet voor het Bosgebied 
Brugge-Zuid 

1. Subsidie voor bebossing en herbebossing 

Voor deze subsidie komt in de toekomst de Stad Brugge in aanmerking met name bij de gehele of gedeeltelijke 
bebossing van de bestanden 1g, 1h, 1j en 2e (samen 25,29 ha waarvan c. 2/3 te bebossen). Het tijdstip waarop 
de bebossing zal kunnen gebeuren kan momenteel nog niet exact bepaald worden. De betreffende gronden 
vallen momenteel nog onder landbouwpacht. 

2. Subsidie voor openstelling 

Voor de subsidie voor openstelling komen enkel privé-bosbeheerders in aanmerking. Wordt voorlopig niet 
aangevraagd 

 
3. Subsidie voor de ecologische bosfunctie 

Zie tabel hierna 

4. Subsidie voor het opstellen van een beheerplan dat voldoet aan de criteria duurzaam 
bosbeheer 

Aan te vragen door de Bosgroep Houtland voor het bosgebied Brugge-Zuid (338ha): a rato van 250 euro/ha  
(meer dan 10 boseigendommen). De subsidieerbare oppervlakte bedraagt 343ha (zie p. 4 beheerplan). Hiervan 
dient nog de oppervlakte domeinbos afgetrokken te worden (10,39ha) zodat de totale subsidie 333ha x 250 
euro/ha = 83.250 euro bedraagt. 

 

http://www.mina.vlaanderen.be/wiedoetwat/aminal/taken/bosengroen/bos/beheerplan.htm
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Beisbroek
1a 1,08 B (dreef)+akker Struisgrasland+heide-elementen 1 1 125 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135
1b 1,49 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
1c 3,15 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158 158
1d 0,81 nvt akker/weide Struisgrasland+heide-elementen 1 1 125 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

1k 3,44 nvt boomgaard-soortenarm 
grasland boomgaard -kamgras/struisgrasland 1 1 125 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430 430

2b 0,41 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
2c 1,41 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
2d 1,14 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57 57
2e 0,77 nvt weide Struisgras-Kamgrasland 1 1 125 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
2f 0,22 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2g 2,25 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 113 113 113 113
2h 2,75 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138
2l 2,25 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113 113

2m 1,21 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
2n 1,21 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
2q 0,60 nvt parkweide Struisgrasland 1 1 125 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
2u 2,46 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123
3a 4,65 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233 233
3b 0,77 nvt parkweide Struisgrasland 1 1 125 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
3e 1,82 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 91 91 91 91
3g 1,72 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 86 86 86 86
3j 1,78 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 89 89 89 89
3k 1,11 nvt hertenweide Struisgrasland+heide-elementen 1 1 125 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139 139
3m 1,38 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 69 69 69 69
4a 4,03 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 50 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202
4g 1,70 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
4i 2,15 nvt grasland Struisgrasland 1 1 125 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269
4j 1,68 nvt grasland heide & heischraal grasland 1 1 125 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210 210
4l 0,65 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
4p 0,16 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4q 1,79 nvt heide+berkenbosje heide & heischraal grasland 1 1 125 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224
4r 0,73 ja ja berkenbosje in heide heide & heischraal grasland 1 1 50 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
4s 0,43 nee  ja inheems bosbestand 0 1 50 0 0 0 0
4t 0,27 nvt nvt heide heide & heischraal grasland 1 1 125 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8
4u 0,60 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 30 30 30 30

Chartreusinnenbos
1c 2,24 ja ja inheems bosbestand 1 1 50 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112
1h 1,99 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 100 100 100 100 100 100 100 100
1f 1,31 nvt heide heide & heischraal grasland 1 1 125 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164

2b 2,95 nvt weide Struisgrasland met Kamgrasland 
elementen 1 1 125 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369 369

2c 1,99 nvt boomgaard boomgaard 1 1 125 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249

2d 0,89 nvt weide Struisgrasland met Kamgrasland 
elementen 1 1 125 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111 111

2e 0,85 nvt weide
Struisgrasland met Kamgrasland 

elementen 1 1 125 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106

2a 1,29 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 65 65 65 65 65 65 65 65
2g 0,33 nee ja inheems bosbestand 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0

Coppietersbos-Boomhut
De Boomhut

1a 0,31 nee ja inheems bosbestand 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2a 0,40 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5a 0,19 nee ja inheems bosbestand 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Coppietersbos
1a 3,64 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182

Galgenbosje
1a 0,51 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

Holmstuck-Godtshoeve
Godts hoeve 

1b 0,31 nee ja inheems bosbestand 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1c 2,05 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 vanaf 2018 50 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103

Holmstuck
5 0,50 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
6 0,89 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45
7 0,41 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 2,09 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105

PBKerkebeek
Deudon 

2 0,80 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
4 1,09 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
5 0,62 heide heide-heischraal grasland 1 1 125 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

Eyck Ter Schans
1a 1,90 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2a 0,98 nee ja inheems bosbestand 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3a weide Struisgrasland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nemery
2a 2,34 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117 117
3a 0,99 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
4a 0,82 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 41 41 41 41 41 41 41
5a 0,18 nvt heideveld heide 0 1 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6a 0,97 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
7a 1,53 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77

PBPeereboom
Peereboom

1a 2,68 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134
Peereboomveld

1e 0,37 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2a 0,31 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2b 6,03 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302

Chartreusinnengoed
3a 0,86 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 vanaf 2018 50 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43
4d 1,66 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83

Tillegembos
10a 1,31 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
10b 0,82 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
10w 0,25 nvt vijver vijver 0 1 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10x 0,63 Struisgrasland Struisgrasland 1 1 125 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
11a 1,76 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
12a 1,20 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 60 60
13a 0,11 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14b 0,78 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
15a 1,34 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67
15b 0,93 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47
16a 1,18 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59
17a 0,83 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
19a 2,06 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103 103
19b 0,63 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
19x 3,35 nvt weide Struisgrasland + Kamgrasland 1 1 125 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419
1a 0,13 nee ja 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1b 0,16 nee  ja 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1u 2,42 nvt heide heide & heischraal grasland 1 1 125 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303
1x 0,39 nvt Struisgrasland Struisgrasland 0 1 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20a 0,47 ja ja 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21x 1,40 nvt ex akker +poel Struisgrasland 1 1 125 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
22a 0,40 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23a 1,60 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80



B
es

ta
nd

op
p,

 h
a

in
he

em
s2

00
7

in
he

em
s2

02
7

ha
bi

ta
t 2

00
7

ha
bi

ta
t2

02
7

 >
 0

,5
 h

a?

gr
ov

e 
de

n 
> 

70
 

ja
ar

ba
si

ss
ub

si
di

e 
(e

ur
o/

ha
)

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

20
24

20
25

20
26

20
27

23b 1,81 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
23c 2,32 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116 116
23d 1,70 nee ja Essen-Elzenbos+populier Essen-Elzenbos 1 1 50 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
23x 0,24 nvt grasland interne bosrand/mantel-zoom 0 1 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24a 2,65 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133
25b 0,86 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 43 43
25c 0,45 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25x 1,15 nvt grasland mesofiel hooiland met 
Struisgraslandelementen 1 1 125 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144

26x 0,35 nvt grasland grasland 0 1 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26y 0,26 nvt boomgaard boomgaard+Struisgrasland 1 125 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33
26z 0,60 nvt grasland grasland 1 1 125 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
27w 0,50 nvt vijver vijver 1 1 125 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63
29a 3,08 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154
29b 0,55 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

29x 0,81 nvt vochtig bloemrijk grasland 
met Kamgraslandelementen

vochtig bloemrijk grasland met 
Kamgraslandelementen 1 1 125 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101

29y 1,06 nvt vochtig hooiland met 
Kamgraslandelementen

vochtig hooiland met 
Kamgraslandelementen 1 1 125 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133

2a 1,10 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
30b 1,18 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59 59

31y 1,18 nvt Hoogstam-boomgaard + 
soortenarme weide

Boomgaard+Kamgrasland met 
struisgraslandelementen 1 1 125 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148

34a 0,30 nee ja inheems bosbestand 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35a 2,35 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 118 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

35x 2,54 nvt grasland Struisgrasland + elementen vochtig 
schraal grasland 1 1 125 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318 318

38a 0,56 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28
3a 5,00 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
3a 0,14 nvt heide(deel) heide & heischraal grasland 0 1 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40a 1,32 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66
42a 0,74 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
42u 0,41 nvt heide heide 1 1 125 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51
43a 1,71 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
44a 1,43 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
45a 1,35 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68
46a 1,40 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70
46b 2,79 nee ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
47a 1,16 nee ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
48a 0,29 nee ja inheems bosbestand inheems bosbestand 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49a 3,50 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175
6a 1,99 nee ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 100
6b 0,63 nee ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 32
6c 1,24 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62
6x 0,16 nvt Struisgrasland Struisgrasland 0 1 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6y 1,38 nvt grasland grasland 1 1 125 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173
7a 1,09 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
7x 0,64 nvt grasland grasland 1 1 125 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
9b 1,62 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 vanaf 2018 50 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
9x 0,09 nvt Struisgrasland Struisgrasland 0 1 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tudor
1a 1,21 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61
1d 2,39 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
2a 0,77 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39
2c 4,59 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
3a 3,05 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153 153
3f 0,97 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
3g 1,12 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56 56
4a 1,27 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64

4e 1,55 grasland Struisgrasland + Vroege haverbegroeiing 1 1 125 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194

4f 5,24 parkgrasland Struisgrasland + solitaire (park)bomen 1 1 125 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655 655

4g 1,09 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55
4h 1,55 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
4i 0,81 ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41
4j 1,00 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

VBTillegem
Maréchal-Ramon

1a 0,43 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Van Acker J.

1b 0,99 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Ter Dreve

2a 1,50 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Hillewaert N.

3a 0,62 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Hertebos

5a 2,54 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127 127
VBTudor

Plancke I
1a 0,22 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 0 vanaf 2018 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Krulleput: Bailleul M
2b 1,23 ja ja inheems bosbestand inheems bosbestand 1 1 50 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62

VBChartreusinnen
Messem

2a 1,68 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
2b 2,49 nee ja inheems bosbestand 1 1 50 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
2c 3,32 inheems bosbestand 1 1 50 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166
2d 1,04 nee ja weide Struisgrasland 1 1 125 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Carlier
1a 0,41 nee ja inheems bosbestand 0 1 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal te subsidiëren (euro)
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Bijlage 11 - Handleiding  
 
Inhoud: 
- Deel 1: Opmerkingen bij het bosbeheerplan 
- Deel 2: Toelichting bij de bestandsfiches 
- Deel 3: Nuttige aandachtspunten voor het bosbeheer 
- Deel 4: Contactadressen 
 

Deel 1: Opmerkingen bij het bosbeheerplan 
 
Het beheerplan geldt voor 20 jaar. Alle in dit plan opgenoemde beheerwerken kunnen in 
deze periode uitgevoerd worden zonder dat een bijkomende vergunning of kapmachtiging 
aangevraagd moet worden.  
 
Na goedkeuring door het Agentschap voor Natuur en Bos kunnen wijzigingen of aanvullingen 
steeds door u worden toegevoegd aan het beheerplan. Hiervoor dient u vooraf contact op te 
nemen met het Agentschap voor Natuur en Bos of met de vzw Bosgroep Houtland 
(contactgegevens op het einde van deze handleiding). Ook indien u werken wenst uit te 
voeren die niet vermeld zijn in het beheerplan of indien u wenst af te wijken van bepalingen 
uit het beheerplan, is het aangewezen om één van deze instanties te contacteren. 
 
Voor een aantal werken zoals dunningen zijn data vooropgesteld in de kaptabellen van het 
beheerplan en in de bestandsfiches. Deze moeten beschouwd worden als richtdata. Door 
onvoorspelbare omstandigheden is het mogelijk dat u de geplande werken enkele jaren voor 
of na de richtdatum zal uitvoeren. Afwijkingen van 1 tot 2 jaar zijn normaal. Bij grotere 
afwijkingen dient u de boswachter (Agentschap voor Natuur en Bos) te contacteren. 
 
Het beheerplan is opgesteld met de bedoeling om het bos ook op lange termijn gezond te 
houden en om ook op lange termijn te garanderen dat alle bosfuncties (ecologisch, 
economisch en recreatief) behouden kunnen blijven.  Door het uitvoeren van het plan werkt u 
dus als eigenaar actief mee aan een interessant bos voor uw opvolgers.  
Indien het Agentschap voor Natuur en Bos oordeelt dat het beheerplan onvoldoende 
nageleefd wordt, dan kunnen de voordelen die hieraan gekoppeld zijn voor eigenaars (o.a. 
subsidie ecologische bosfunctie, vrijstelling van successierechten) geannuleerd worden.   
 
Er is aan dit beheerplan een jaarlijkse subsidie voor de ecologisch bosfunctie gekoppeld. 
Deze subsidie geldt voor bestanden met meer dan 90% inheemse boomsoorten en voor 
open plekken die een natuurgericht beheer krijgen (heidevelden, graslanden,…). De 
Bosgroep zal tijdig met alle deelnemers contact opnemen om deze te begeleiden bij het 
aanvragen van deze subsidie. 
 
Alle deelnemers aan dit beheerplan genieten een vrijstelling van successierechten 
(erfenisrechten) op de boseigendom. Voor meer info hierover kan u terecht bij de Bosgroep 
Houtland of bij iedere notaris. Bij een overlijden van en beheerder dienen de nabestaanden 
zelf bekend te maken dat een uitgebreid beheerplan werd opgemaakt. Dit kan met het attest 
dat u zal ontvangen bij de definitieve goedkeuring van het plan. 
 
Privé-eigenaars ontvangen alleen een beknopte samenvatting van het beheerplan en de 
specifieke bestandsfiches voor hun eigendom. Wie het volledige beheerplan wenst in te zien 
of hieruit kopies wenst te ontvangen, kan steeds contact opnemen met de vzw Bosgroep 
Houtland. Het volledige plan is op cd-rom verkrijgbaar.      
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Deel 2: Toelichting bij de bestandsfiches 
 
Inleiding 
Het gebied Brugge-Zuid werd verdeeld in een aantal bosplaatsen. In elke bosplaats 
bevinden zich één of meerdere boseigenaars (domeinen). Elk domein in het bosgebied werd 
verdeeld in een aantal blokken van gelijkaardige bostypes die ‘bestanden’ genoemd worden. 
Een bestand wordt afgebakend onder meer op basis van eenzelfde boomsoort en/of jaar van 
aanplant, begrenzing door paden, … het is de kleinste beheereenheid binnen een bos. Voor 
elk bestand werd een fiche opgemaakt en deze fiche bevat een samenvatting van de 
belangrijkste vermeldingen in het beheerplan voor dat bestand.  

De bestandsfiche bestaat uit drie delen. Het eerste deel ‘bestandsbeschrijving’ geeft 
overzichtelijk weer wat de belangrijkste kenmerken zijn van het bestand. Het tweede deel 
gaat in op de specifieke beheerdoelstellingen per bosfunctie. Het derde deel geeft een 
opsomming van de effectieve beheerwerken die kunnen worden uitgevoerd in de komende 
jaren om de doelstellingen te bereiken. Elke fiche heeft een bijlage waarop de resultaten van 
de bosbouwkundige inventarisatie staan vermeld. Deze bijlage is terug te vinden op de cd-
rom en is opvraagbaar bij de Bosgroep. 

Verklaring van de begrippen en gegevens op de fiches 
De bestandsfiche heeft dezelfde opbouw als deze verklaring. Bij elke titel wordt een korte 
toelichting gegeven van wat precies weergegeven wordt. De nummer van het bestand wordt 
centraal bovenaan vermeld. 

Standplaats 
 
Bodem: bodemtype volgens de Belgische bodemkaart, de uitgebreide legende van de codes 
is opvraagbaar bij de Bosgroep. 
Waterpartijen: grachten, greppels, poelen, vijvers, beken of rivieren aanwezig in het 
bestand 
Open plekken en/of bosranden: indien deze aanwezig zijn dan worden deze kort 
beschreven. Het is belangrijk deze te vermelden aangezien open plaatsen en bosranden in 
het bos niet alleen mooi maar ook belangrijk zijn voor heel wat dieren en planten (zie ook 
deel 3 van deze tekst). Een geleidelijke overgang tussen bos en open veld via een struiklaag 
wordt bosrand genoemd.  
Reliëf: vlak of hellend terrein 
Opp.: totale oppervlakte van het bestand zoals weergegeven op de kaarten in het 
beheerplan 
 
Biotiek  
 
1.BOOMLAAG 
Hoofdboomsoorten: belangrijkste boomsoorten in het bestand, deze nemen minstens 20% 
van het grondvlak (definitie zie verder in deze tekst) in of vormen een grote afzonderlijke 
groep Nevenboomsoorten: boomsoorten in het bestand die minder dan 20% van het 
grondvlak innemen en toch in het gemeten proefvlak voorkwamen of soorten die een kleine 
individuele groep vormen 
Mengingsvorm en groepen: beschrijft op welke manier de verschillende boomsoorten 
onderling voorkomen. Stamsgewijze menging: alle soorten willekeurig door elkaar. 
Groepsgewijze menging: bomen van dezelfde soort komen voor in kleine groepen. 
Homogeen: het bestand bestaat uit één boomsoort. Indien in het bestand een groep van een 
bepaalde soort voorkomt die niet in het proefvlak lag dan wordt deze hier kort beschreven.  
Bedrijfsvorm: hooghout (bomen als hoogstammen laten opgroeien), hakhout (taillishout, de 
bomen worden elke 5 tot 20 jaar tot op de grond afgekapt en schieten dan als struik terug uit) 
of middelhout (combinatie van hooghout en hakhout). 
Bestandstype: naaldhout (<20% loofbomen), gemengd naaldhout (20-50% loofbomen), 
gemengd loofhout (50-80% loofbomen) en loofhout (>80% loofbomen). 
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Leeftijd: Indien gekend, dan wordt de leeftijd van de belangrijkste boomsoorten vermeld of 
geschat. Het betreft het plantjaar of de leeftijd op het moment van de opmaak van dit 
beheerplan (2006). 
Stamtal: aantal bomen per hectare (L = levend, D = dood) 
Bestandsvoorraad: aantal m³ hout per hectare aanwezig in het bos. 
Grondvlak: aantal m² van de totale grondoppervlakte die per hectare ingenomen wordt door 
boomstammen. Dus de totale oppervlakte van alle horizontale stamdoorsneden in een bos. 
Dit is een iets wat speciale maat die door bosbeheerders veel gebruikt wordt aangezien ze 
het bos beter beschrijft dan de beter gekende maten ‘volume hout per hectare’ en ‘aantal 
bomen per hectare’. Voor wie niet met deze maat vertrouwd is, geeft het ‘grondvlak’ echter 
weinig informatie. 
Gemid. omtrek: gemiddelde omtrek van de stammen in cm, gemeten op 1,5m hoogte. In 
sommige gevallen wordt alleen de omtrek van de hoofdboomsoort gegeven. De naam van 
de soort wordt dan tussen haakjes vermeld. 
Hdom: dominante hoogte in meter van de bomen in het bos. Dit is de gemiddelde hoogte 
van de 100 hoogste bomen per hectare. Kort gezegd is dit de hoogte van de beste bomen in 
het bos. 
Inheemse soorten: percentage inheemse boomsoorten berekend op basis van het 
grondvlak (verklaring ‘grondvlak’: zie hoger in tekst).  
Sluitingsgraad: zegt of de kronen van de bomen volledig dicht tegen elkaar gegroeid zijn 
(100% gesloten kronendak) of dat er tussen de kronen nog gaten zijn waar je de hemel ziet 
(<25% gesloten, 25-50% gesloten, 50-75% gesloten of >75% gesloten). 
Vitaliteit: Snelle visuele beoordeling van de gezondheid van de bomen: goed, matig of 
slecht 
Houtkwaliteit: Snelle visuele beoordeling van de houtkwaliteit van de bomen: zeer goed, 
goed, matig, slecht of zeer slecht  
Staand dood hout: betreft volume per hectare van de dode bomen die nog niet omgevallen 
zijn. Deze zijn nog belangrijker voor het bos dan liggende dode bomen aangezien ze dikwijls 
zeldzamer zijn en nog meer dieren (en ook mossen, paddestoelen,…) hiervan afhankelijk 
zijn om te overleven.  
Liggend dood hout: schatting van de hoeveelheid dode takken en stammen die op de 
bosbodem liggen, uitgedrukt in aantal stamstukken per hectare. Dood hout is 
levensnoodzakelijk voor de dieren en planten in het bos, vandaar dat dit ook opgemeten 
werd (zie ook deel 3 van deze tekst). 
Opmerkingen: bijzondere waarnemingen kunnen hier worden vermeld 
 
2. STRUIKLAAG 
Bedekkingsgraad: geeft aan hoeveel % van het bodemoppervlak bedekt wordt door de 
struiklaag 
Samenstelling: opsomming van de soorten met een hoogte groter dan 2m en een 
stamomtrek (gemeten op1,5m hoogte) kleiner dan 20cm. 
Amerikaanse vogelkers: vermeldt hoeveel % van de oppervlakte van het bestand begroeid 
is met Amerikaanse vogelkers. De Am. vogelkers is in Vlaanderen momenteel de grootste 
pestsoort en daarom wordt hier specifiek aandacht aan besteed. Op zandige gronden zoals 
in de meeste delen van Brugge-Zuid kan Am. vogelkers het bos volledig overwoekeren (zie 
ook deel 3 van deze tekst). 
 
3. VERJONGING EN KRUIDLAAG 
Bedekkingsgraad: geeft aan hoeveel % van het bodemoppervlak bedekt wordt door de 
kruidlaag 
Houtige soorten: opsomming van de aanwezige zaailingen van bosbomen en struiken (< 
2m hoogte) 
Veel voorkomende soorten: opsomming van de meest in het oog springende 
grondbedekking 
Vermeldenswaardige soorten: opsomming van bijzondere kruiden (zeldzame, oud 
bosplanten,…) 
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Vegetatietype: Er bestaat een lijst van alle mogelijke bostypes in Vlaanderen. Op basis van 
de plantensoorten die in het bestand werden gevonden wordt hier beschreven tot welk van 
die bostypes het bestand nu behoort. 
Potentieel Natuulijke Vegetatie: ‘PNV’. Dit is het bostype dat van nature in het bestand zou 
voorkomen, dus zonder menselijk ingrijpen (zonder kappen, aanplanten, afwateren, 
bemesten ….). 
 
Beheerdoelstellingen 
 
1. ECONOMISCHE FUNCTIE 
Doelstellingen in verband met de gewenste soortensamenstelling, de dunningen en 
eindkappen, de kapkwanta en omlooptijden, de exploitaties, de voorziene verjonging, de 
voorziene omvormingen, jacht,…  
 
2. ECOLOGISCHE FUNCTIE  
Doelstellingen in verband met toename van inheemse soorten, bosranden, poelen, dood 
hout, oude bomen, voorbehouden bomen, zeldzame soorten, beheer van agressieve 
exoten,…  Ook wordt vermeld vanaf wanneer het percentage inheemse soorten groter dan 
90% zal zijn indien het beheer gevoerd wordt zoals in het beheerplan vermeld. Vanaf dan 
ontvangt de eigenaar namelijk jaarlijks subsidies voor de ecologische bosfunctie. 
 
3. SOCIAAL-EDUCATIEVE FUNCTIE 
Doelstellingen in verband met openstelling van paden en speelbossen, gebruik van het bos 
door recreantenverenigingen, onderzoeksprojecten in het bos,…. 
 
4. CULTUURHISTORISCHE FUNCTIE 
Doelstellingen in verband met het bewaren, herstellen en/of opwaarderen van historisch 
belangrijke elementen in of nabij het bestand. (vb. wallen, motes, dreven, kapelletjes, 
bijzondere parkbomen, zichtassen…) 
 
Beheerwerken 
 
Overzichtelijke chronologische opsomming van welke werken wanneer kunnen en mogen 
gebeuren om de beschreven doelstellingen te realiseren. Meer info over alle soorten 
beheerwerken vindt u onder deel 3 van deze tekst ‘Nuttige aandachtspunten bij het 
bosbeheer’. 
 
Bijlage: Inventarisatiefiches 
 
Zie cd-rom of opvraagbaar bij de Bosgroep 
 
In elk bestand werd een inventaris gemaakt van de aanwezige bomen en struiken door 
middel van proefvlakken. De resultaten hiervan vindt u op de fiches. Aangezien het steeds 
een steekproef betreft, is het uiteraard mogelijk dat hier en daar in het bestand nog enkele 
soorten voorkomen die niet werden waargenomen in het proefvlak. De verklaring van de 
begrippen vindt u ook in de lijst hierboven. In deze tekst volgt nog een beknopte toelichting 
bij de grafieken. 
Staafdiagrammen: De bovenste grafiek (stamtalverdeling) toont hoeveel bomen er zijn van 
een bepaalde categorie van stamdikte. Vb. Er zijn 100 bomen per hectare met een 
stamomtrek tussen 70 en 80cm waarvan 40 eiken en 60 dennen. De onderste grafiek 
(volumeverdeling) geeft aan hoeveel volume hout er is per categorie van stamdikte. Vb. Alle 
bomen tussen 70 en 80cm dik hebben samen een volume van 60 m³ hout per hectare 
waarvan 20m³ eikenhout en 40m³ dennenhout.  
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Deel 3: Nuttige aandachtspunten bij het bosbeheer 
 

Alle beheerswerken die op de fiches staan vermeld, kunnen zonder bijkomende vergunning 
of kapmachtiging binnen de looptijd van het beheerplan (2007-2026) uitgevoerd worden. Het 
is daarbij belangrijk met onderstaande elementen rekening te houden. 

 
Dunnen 
Dunnen in een bestand is nodig om bomen voldoende ruimte te geven om te kunnen 
doorgroeien. Bomen die niet voldoende groeiruimte (licht, voedsel, water) meer krijgen, 
zullen niet dikker worden en zijn gevoeliger aan ziektes en windval. U herkent bomen met te 
weinig groeiplaats aan de kleine kroon en de lange takvrije stam. Een gezonde, oude boom 
heeft al snel een kroon nodig van 10m breedte die al levende takken bevat vanaf ca. 8m 
hoogte. Door regelmatig te dunnen geeft u niet alleen de grote bomen meer kansen maar 
komt er ook meer licht op de bodem waardoor de kwaliteit van de grond verbetert en 
waardoor struiken, kruiden en jonge bomen spontaan kunnen opgroeien tussen de oude 
bomen. Bovendien hebt u bij het uitdunnen de kans om zelf de bomen te kiezen die u wil 
laten oud worden (zowel de boomsoort als de kwaliteit van de boom en het hout). In de 
meeste bossen begint men met uitdunnen van zodra de leeftijd van de bomen ongeveer 15-
25 jaar bedraagt. Vanaf dan worden de bossen elke 6 tot 8 jaar uitgedund.  Bij elke dunning 
kan er nooit meer dan 30 à 40% van het totaal aantal bomen gekapt worden. Dit zou een te 
grote schok voor het bos betekenen waardoor de overblijvende bomen schade zouden 
ondervinden van het plotse vrijkomen (verbranden in de zon, omwaaien,…). Bovendien staat 
de overheid dit niet toe aangezien er dan een machtiging voor een kaalkap moet 
aangevraagd worden. Bij het aanduiden van een dunning duidt u best eerst de 
allerbelangrijkste bomen in uw bos aan die zeker nog lang moeten blijven groeien. Dit zijn de 
‘toekomstbomen’ en u moet er bij de dunning zeker voor zorgen dat deze bomen genoeg 
vrijgesteld worden van hun concurrenten en dat deze bomen niet beschadigd worden bij de 
kapwerken. In het beheerplan wordt dikwijls gesproken van hoogdunning. Dit betekent dat 
er bij de dunning ook grote, mooie bomen moeten weggenomen worden om de 
toekomstbomen voldoende plaats te geven. Voor vele eigenaars blijft een dunning beperkt 
tot het kappen van kleine, misvormde en/of dode bomen (=laagdunning). Dit heeft echter 
weinig nut aangezien deze kleine bomen geen of bijna geen concurrent zijn van de 
toekomstbomen. Ten slotte wordt in het beheerplan er dikwijls de nadruk op gelegd dat bij de 
dunning inheemse soorten (Zomereik, Es, Beuk) bevoordeeld moeten worden op 
uitheemse (Larix, Douglas, Amerikaanse eik).   Dit betekent dat als u moet kiezen tussen 
een inheemse en een uitheemse boom, u beter de inheemse laat staan en de uitheemse 
verwijdert. Zo komt er op lange termijn een natuurlijker en evenwichtiger bos zonder dat u 
daarom alle uitheemse bomen moet kappen. Bovendien zijn Zomereik en Es heel 
interessante bomen (zowel landschappelijk, ecologisch als economisch) die echter heel 
slecht kunnen concurreren met andere soorten aangezien ze veel licht nodig hebben. Als u 
deze bomen niet zelf vrijstelt bij de dunningen, dan verdwijnen ze langzaam uit het bos.   
 
Schoontijd 
Tussen 1 april en 30 juni mogen er geen kap- en ruimingswerken in het bos uitgevoerd 
worden. Dit vooral om broedende vogels niet te verstoren. 
 
Bestrijden van agressieve exoten 
Een aantal ingevoerde soorten zijn pestsoorten en gaan op korte tijd alle andere soorten 
verdringen. Het zijn vooral Amerikaanse vogelkers en ook Pontische rododendron, die 
zich bijzonder snel kunnen uitbreiden. Deze soorten vormen een dichte struiklaag in het 
volledige bos waaronder geen enkele andere kruid-, struik- of boomsoort nog kan 
uitschieten.  In de regio zijn vele voorbeelden bekend waar de bossen door deze struiken 
zelfs volledig ontoegankelijk geworden zijn. Beheerwerken kunnen dan niet meer gebeuren. 
Aangezien het aanduiden van dunningen hierdoor onmogelijk geworden is en houtkopers 
niet meer willen werken in deze bossen, betekenen deze pestsoorten dus niet alleen een 
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ecologische verarming maar ook een economische.  Bovendien is rododendron door het 
slecht verterende bladafval en het feit dat hij geen licht doorlaat een sterk bodemverzurende 
soort. Het is nodig om deze soorten intensief te gaan bestrijden. Bij voorkeur wordt de 
bestrijding tegelijkertijd over grote delen van het bos uitgevoerd. De Bosgroep kan zorgen 
voor de coördinatie van de werkzaamheden en kan haar arbeiders inzetten voor de 
realisatie. Uiteraard gebeurt dit alleen op vraag van de individuele eigenaars. Eigenaars 
kunnen natuurlijk ook zelf aan de slag. Zorgt u er dan wel dat u de bestrijding direct goed 
aanpakt want deze soorten schieten snel en talrijk terug uit na het afzagen. Tracht zo veel 
mogelijk de kleinere planten met wortel uit te trekken. Bij grotere planten kan het zaagvlak 
ingestreken worden met het herbicide glyfosaat (vb. Round Up). Voor meer info over goede 
bestrijdingmethodes kan u terecht bij de Bosgroep.   

Enkele van de pestsoorten zijn populair als altijdgroene haag (Rododendron, (Pap-
)Laurierkers)). Als haag doen deze weinig kwaad aan het bos, al verstoren ze wel het 
natuurlijk uitzicht.  Uit de praktijk blijkt echter dat vele eigenaars er niet in slagen de groei van 
deze soorten tot de haag te beperken en dat er al na enkele jaren uitlopers het omliggende 
bos bezetten. Beter is dus om direct ook als haag inheemse soorten te gebruiken. 
Haagbeuk, Hulst, Beuk en Hazelaar zijn hiervoor dankbare soorten die eveneens een dicht 
scherm kunnen vormen.  Tamme kastanje is uitheems maar veroorzaakt weinig problemen 
zodat deze eventueel ook bruikbaar is.   

 
Dood hout 
Dode bomen brengen leven in het bos. Heel wat interessante dieren en planten komen voor 
in en op dood hout. Onderzoek toont aan dat ongeveer een derde van al wat leeft in het bos 
afhankelijk is van dood hout om te blijven overleven. Onder meer spechten en vleermuizen 
zijn sterk gebonden aan bomen met holtes en dode bomen. Kleinere vogels broeden in de 
verlaten spechtengaten en vinden hun voedsel tussen de vele insecten die leven in de dode 
boom. Het is ook op dode bomen dat er talloze paddestoelen aan te treffen zijn. Dat dode 
bomen levende bomen zouden aantasten, klopt zeker niet in de Vlaamse bossen. De meeste 
schimmel- en insectensoorten leven ofwel specifiek op dode bomen, ofwel specifiek op 
levende bomen. De soorten van de dode bomen zullen geen levende bomen aanvallen of 
deze moeten al ziek zijn via een andere oorzaak. Ten slotte vinden meer en meer mensen 
het prachtig om een dikke dode stam vol gaten en paddestoelen te zien staan. Dit is voor 
hen een teken van pure natuur. 

Het is dus interessant dat u als boseigenaar enkele (dikke) dode bomen laat staan of 
liggen. Zorg er uiteraard voor dat deze geen gevaar of schade kunnen veroorzaken wanneer 
ze zouden omvallen. Dode bomen die overhangen nabij de wegen of nabij constructies 
kunnen beter verwijderd worden. Aangezien een dode boom geen bladeren heeft, vangt 
deze weinig wind en zal hij zeker niet snel vallen.  Ook takkenstapels en kronen die 
achterblijven na houtoogst hebben hun functie in het bos. 

 
Exploitatie 
Tijdens het vellen en weghalen van grote bomen is er een groot risico om onherstelbare 
schade aan het bos en de bosinfrastructuur (wegen, constructies,…) aan te brengen. In het 
bos zelf dient vooral aandacht besteed te worden aan het vermijden van schade aan de 
blijvende bomen (vooral aan de toekomstbomen), schade aan de interessante delen van de 
kruidlaag (oudbos-planten, voorjaarsbloeiers,…) en schade aan de bodem 
(bodemverdichting, slipsporen). Om schade te vermijden, kan er in de nattere bosbestanden 
en in natte perioden van het jaar beter geen zwaar materiaal gebruikt worden. Dit betekent 
dat omgezaagde bomen van op een pad uitgelierd worden of nog beter dat de bomen ter 
plaatse verzaagd worden en dan in kleine stukken uit het bosbestand gevoerd worden. 
Soms is het zelfs beter om geen hout meer te oogsten in de meest natte delen. Indien hier 
toch bomen weg moeten (gevaar, ongewenste soorten of om andere bomen meer plaats te 
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geven) kunnen deze gewoon omgelegd worden en deze vervolgens laten wegrotten of deze 
staande laten sterven door ze te ringen (rondom inzagen met de kettingzaag).  

Wanneer een zware machine één keer over een zandgrond rijdt, dan ondergaat deze grond 
al een aanzienlijke en vrij onherstelbare samendrukking waardoor wortels beschadigd 
worden en nieuwe wortels in de toekomst moeilijker zullen kunnen groeien.  Stuur machines 
dus zo veel mogelijk over dezelfde vaste paden en routes (ook in het bos) en laat ze niet 
vrij rondrijden tussen de bomen. De Bosgroep heeft ervaring met het aanduiden van zo’n 
uitrijpaden in de bossen.  

Maak ten slotte goede afspraken met houtkopers over waar en met welke machines ze 
zullen en/of mogen rijden. Duidelijke verkoopsvoorwaarden op papier zijn cruciaal. Nog 
belangrijker is echter de controle van de werken op het terrein. De beste garantie op het 
vermijden van schade is dat de eigenaar zelf aanwezig blijft tijdens de werken. 

 
Waterpartijen en open plekken 
Open plekken en poelen vormen zeer interessante plaatsen in het bos aangezien door de 
speciale klimaatsomstandigheden veel merkwaardige dieren en planten zich hiertoe 
aangetrokken voelen en hiervan afhankelijk zijn. De opvallendste bewoners van de poelen in 
Brugge-Zuid zijn wel de verschillende salamandersoorten. In de heidevelden kunnen met 
wat geluk de levendbarende hagedis en diverse kleurrijke vlinders aangetroffen worden.  

Om deze bijzondere plaatsen, die ook landschappelijk erg aantrekkelijk zijn in stand te 
houden en nog te verbeteren zijn er enkele eenvoudige regels. In de open plekken dient de 
bodem zo arm mogelijk gehouden te worden zodat woekerende onkruiden (zuring, 
brandnetel, braam,…) en dichte graszoden geen kans krijgen en zodat mooie en/of 
zeldzame bloeiende kruiden kunnen overleven. Bemesting moet absoluut vermeden 
worden en na het afmaaien dient het maaisel verwijderd te worden zodat dit niet opnieuw 
als voedingsstof in de grond kan komen. Verder moet bebossing tegen gehouden worden 
door regelmatig kappen van de opslag (of begrazing door dieren). Het is belangrijk dat 
voldoende licht en warmte de open plek kan bereiken. Hoge bomen direct naast de open 
plek kunnen daarom vervangen worden door een struikrand. 

Ook de poelen moeten voldoende zonlicht krijgen aangezien dit noodzakelijk is voor de 
kikkers, padden en salamanders. Bovendien bevordert licht de plantengroei en de vertering 
van bladafval. Wanneer er een voldoende open ruimte rond de poel aanwezig is, vallen 
sowieso minder bladeren in de poel waardoor het water zuiverder blijft. Rond de poelen dient 
de vegetatie dus regelmatig gekapt. Het moet absoluut vermeden worden om vissen uit te 
zetten in de poelen aangezien deze al het andere leven inclusief de eieren en larven van de 
amfibieën opeten en het water sterk vervuilen.  

Voor het onderhoud van poelen en open plekken kan steeds een beroep gedaan worden op 
de arbeiders van de bosgroep. De kost voor de eigenaar is dan zeer klein. 

 
Boomsoortenkeuze 
Aangezien nergens grote kaalkappen voorzien worden in Brugge-Zuid voor de termijn van dit 
beheerplan, zullen er in principe ook weinig bomen worden aangeplant. Toch zal het 
gebeuren dat er lokaal gaten ontstaan door ziektes of storm waarbij de boseigenaar beslist 
om een aantal bomen te planten.  Er dient opgemerkt te worden dat het aangewezen is om 
vooraleer te gaan beplanten eerst een drietal jaren af te wachten. De kans is namelijk groot 
dat er spontaan jonge bomen zullen opschieten in het gat. Er zijn immers voldoende 
zaadbomen van verschillende soorten aanwezig in het bosdomein. Bomen die spontaan 
opschieten zijn gratis en zijn meestal goed aangepast aan de groeiomstandigheden in uw 
bos. Let er wel op dat het geen ongewenste woekeraars betreft (Am. vogelkers) die 
afstammen van een buurman die zijn moederbomen nog niet bestreden heeft.   
Als u toch beslist om te gaan aanplanten dan dient u zich te verzekeren dat uw gekozen 
boomsoort de eigenschappen heeft die nodig zijn om op die locatie in het domein te groeien. 
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Dit betekent in de eerste plaats aangepast zijn aan de lokale bodemvochtigheid en aan de 
lokale voedselrijkdom van de bodem. Dit betekent echter ook aangepast zijn aan de lokale 
hoeveelheid beschikbaar licht en aan de naburige vegetatie waarmee de boom moet 
samengroeien. Dit laatste wil zeggen dat de nieuwe boom zich niet zal laten wegconcurreren 
door de nabije begroeiing maar ook dat hij zelf niet op termijn zal gaan woekeren en aan 
heel het bos schade toebrengen. Ten slotte is het belangrijk dat de boom thuis hoort in het 
bostype van onze streken, zowel landschappelijk als wat de levensgemeenschap van het 
bos betreft. Indien een boomsoort het natuurlijk uitzicht van een bos verstoort en indien de 
dieren van het bos zich niet aangetrokken voelen tot deze soort aangezien zij er niet hun 
gewenste voedsel bij vinden dan hoort deze boomsoort eerder thuis in een tuin of park dan 
in een bos. 
Rekening houdende met alle bovengenoemde motieven voor de keuze van een soort, is het 
op dit moment het meest aangeraden om te kiezen voor een inheemse boomsoort. Dit is 
een soort die sinds de laatste IJstijd zo’n tienduizend jaar gelden spontaan bij ons terecht 
gekomen is en zich optimaal heeft aangepast aan de groeiomstandigheden hier, en aan de 
dieren en planten waarmee hij samenleeft. Bovendien werden de laatste tweehonderd jaar 
zoveel uitheemse soorten in de Vlaamse bossen aangeplant dat er dringend een 
inhaalbeweging nodig is om het evenwicht te herstellen en om zo te voorkomen dat onze 
soorten bedreigd geraken. Ten slotte zijn inheemse bomen dikwijls goedkoper in aankoop. 
Voor een specifiek advies voor de boomsoortenkeuze in uw bestand kan u altijd terecht bij 
de Bosgroep Houtland. In onderstaande tabel vindt u enkele algemene richtlijnen. 
  
Bodemtype Goed groeiend Aanvaardbaar 
zeer arm en droog Hulst, Wilde lijsterbes, 

Sporkehout, Gewone brem*, 
Ruwe Berk 

Zomereik, Trilpopulier, Grove 
den 

vrij arm en droog Idem vorige + Hazelaar, 
Eenstijlige meidoorn, 
Zomereik, Beuk, Ruwe Berk, 
Grove den 

Hondsroos, Gelderse roos, 
Vlier, Trilpopulier, Grauwe 
abeel, Tamme kastanje 
(=uitheems), Gewone 
esdoorn, Winterlinde, 
Haagbeuk 

vrij arm en nat Sporkehout, Gagel*, Boswilg, 
Zwarte els, Zachte Berk 

Trilpopulier, Vlier, Grauwe 
abeel, Zomereik 

voedselrijk en nat Gelderse roos, Eenstijlige 
meidoorn, Sleedoorn, 
Europese vogelkers, Grauwe 
abeel 

Zwarte els, Iep, Rode 
kornoelje, Gewone es 

voedselrijk en droog Sleedoorn, Eenstijlige 
meidoorn, Gewone Es, 
Zomereik, Gewone esdoorn, 
Beuk, Winterlinde, 
Zomerlinde 

Boskers, Haagbeuk, Vlier, 
Iep,  

       * = niet aanplanten, alleen via natuurlijke verjonging  
 
Indien u bomen plant met de bedoeling om ze te laten opgroeien tot mooie, grote, rechte 
bosbomen dan dient u deze dicht tegen elkaar aan te planten (max. 2m op 2m uit elkaar). 
De bomen moeten dan recht omhoog groeien om voldoende licht te krijgen. Na zo’n 20 jaar 
begint u deze dan uit te dunnen. Planten heeft eigenlijk alleen zin indien het gat dat 
beplant wordt voldoende groot is (min. 30m doorsnede, liefst zelfs een halve hectare). 
Aanplanten onder andere grotere bomen leidt bijna altijd tot mislukkingen en is alleen 
aangewezen als u een struiklaag wenst aan te planten. 
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Controle en opvolging 
De boswachter van het Agentschap van Natuur en Bos staat in voor de controle en 
opvolging van de uitgevoerde beheerwerken.  De boswachter is bevoegd om ten alle tijden 
controles in alle bossen uit te voeren. U kan ook steeds bij hem terecht met diverse vragen. 

Voor technisch advies van hoe en wat er moet gekapt en geplant worden, kan beroep 
gedaan worden op de Bosgroep Houtland. De Bosgroep kan u ook begeleiden bij het 
verkopen van hout en kan op uw aanvraag een goedkope arbeidersploeg inzetten op uw 
terrein.  

Deel 4: Contactadressen 
o Boswachter 

Koen Maertens   GSM: 0474/89.73.67 
Agentschap Natuur en Bos, Zandstraat 255,  8200 Brugge, 050/45.41.56 

 
o Bosgroep Houtland vzw 

Jan Goris 
Kasteel Tillegem Tillegemstraat 81, 8200 Sint-Michiels  
Tel.: 050/40.70.23, Fax: 050/40.31.41 
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Kaart: 1-3 bis a: Bestanden  op topokaart

0 100 200 m

02-02-2006 VVBosgebied Brugge-Zuid.mxd

1:5.500

Stedelijk domein Beisbroek O1
Stedelijk domein Tudor O5
Stedelijk domein Chartreuzinnenbos O2
Bestanden Vandenbroucke P14
Bestanden Carlier P13
Bestanden Declerck A P12

Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
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Stedelijk domein Beisbroek O1
Stedelijk domein Tudor O5
Stedelijk domein Chartreuzinnenbos O2
Bestanden Holmstuck P4
Bestanden Plancke P15
Bestanden Krulleput P17
Bestanden Peereboomveld P7
Bestanden Peereboom P6
Bestanden Chartreusinnengoed P5
Bestanden Vandenbroucke P14
Bestanden Declerck A P12
Bestanden De Clerck G P16

Kaart: 1-3 bis b: Bestanden op topokaart

BOSGEBIED BRUGGE - ZUID

0 100 200 m
1:6.000

Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
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Kaart: 1-3 bis c: Bestanden op topokaart

0 100 200 m

02-02-2006 VVBosgebied Brugge-Zuid.mxd

1:6.500

Bestanden Holmstuck P4
Bestanden Godts hoeve P3
Bestanden Van Acker P20
Bestanden Vogelzang P21
Provinciaal domein Tillegem O6
Bestanden Boomhut O9
Bestanden Coppietersbos O3
Bestanden Galgebos O4

Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
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Kaart: 1-3  bis d: Bestanden op topokaart

02-02-2006 VVBosgebied Brugge-Zuid.mxd

Provinciaal domein Tillegem O6
Bestanden Holmstuck P4
Bestanden Godts hoeve P3
Bestanden Eyck ter Schans P10
Bestanden Nemery P8
Bestanden Deudon P9
Bestanden Van Acker P20
Bestanden Maréchal P19
Bestanden Maertens P2
Bestanden Ter Dreve P11
Bestanden Ramon P22
Bestanden Vogelzang P21

0 100 200 m
1:5.500

Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
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Kaart: 1-3 bis e: Bestanden op topokaart
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02-02-2006 VVBosgebied Brugge-Zuid.mxd

1:5.500

Provinciaal domein Tillegem O6
Bestanden Eyck ter Schans P10
Bestanden Deudon P9
Bestanden Maertens P2
Bestanden Hertebos O8
Bestanden Ramon P22
Bestanden Maréchal P19
Bestanden Hillewaert
Bestanden Nemery P8

Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
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Kaart: 1-3 bis f: Bestanden op topokaart

02-02-2006 VVBosgebied Brugge-Zuid.mxd

Bestanden Eyck ter Schans P10
Bestanden Deudon P9
Bestanden Hertebos O8
Smisjesbos O7
Provinciaal domein Tillegem O6

Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)

0 100 200 m



02-02-2006 VVBosgebied Brugge-Zuid.mxd

Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, kleur (OC GIS-Vlaanderen)

waterlopen

grachten 50-100 cm diep

Contour

Kaart: 1-4: Waterlopen

BOSGEBIED BRUGGE - ZUID

0 250 500 m
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Kaart: 1-5a :Bestemming volgens gewestplan 

0 200 400 m

02-02-2006 SDBosgebied Brugge-Zuid.mxd

1:20.000

woongebieden

woonpark

woonuitbreidingsgebieden

##

gebieden voor dagrecreatie

P parkgebiedenN natuurgebieden

agrarische gebieden

industriegebieden

ambachtelijke bedrijven en kmo's

gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en
 openbaar nut

waterwinningsgebied

landschappelijk waardevolle agrarische 
gebieden

Bron: rasterversie van het Gewestplan, MVG-LIN-AROHM-Ruimtelijke Planning,
2002 (OC-GIS-Vlaanderen) .

N

P
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Kaart: 1-5b :Bestemming volgens RUP chartreuse

0 100 200 m

02-02-2006 VVBosgebied Brugge-Zuid.mxd

1:7.000

Contour
Groot-Magdalenagoed

Agrarisch gebied
Parkgebied met natuurverweving
Bestaande hoofdspoorweg
Gebied voor wegenis
Woongebied

Zone voor gemengd regionaal 
bedrijventerrein chartreuse

Gemeenschapsvoorzieningen

Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Bron: RUP-chartreuse (BV.R.31-03-2006)

Fietsers- en voetgangersverbinding
(symbolische aanduiding)
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Kaart: 1-6 : VEN-gebied

0 100200 m

02-02-2006

GEN: grote eenheid natuur

SDBosgebied Brugge-Zuid.mxd

1:20.000

Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Vectoriële versie van de VEN-gebieden, MVG-LIN-AMINAL-Natuur,
toestand 17/10/2003 (GIS-Vlaanderen).
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Kaart: 1-7 : Beschermd erfgoed

0 250 500 m

02-02-2006 VVBosgebied Brugge-Zuid.mxd

1:20.000

Beschermd monument (kasteel Tudor)

Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)

Beschermd dorpsgezicht Tudor en Magdalenagoed

Beschermd archeologisch monument (chartreusegebied)
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Kaart: 1-8 : Beschermingszone III: "Chemische zone" 
van het waterwinningsgebied

0 200 400 m

02-02-2006 SDBosgebied Brugge-Zuid.mxd

1:20.000

Controlepunten
Afbakeningszone III

Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
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Kaart: 2-1 : Bodemkaart

0 100200 m

02-02-2006 SDBosgebied Brugge-Zuid.mxd

1:20.000

01. Antropogeen

15. Natte klei

16. Vochtige klei

26. Veen

03. Zeer nat - nat zand

04. Matig droog - matig nat zand

05. Droog - zeer droog zand

09. Zeer nat - nat zandleem

10. Matig droog - matig nat zandleem

Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
Bron: digitale versie
van de Bodemkaart van Vlaanderen, IWT, uitgave 2001 (OC GIS-Vlaanderen).
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Kaart: 2-2a: Historische kaarten: Beisbroek

02-02-2006 VVBosgebied Brugge-Zuid.mxd

Copie 'Den Beysbroeck', tweede helft 18de eeuw
Stadsarchief Brugge.
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Kaart: 2-2b: Historische kaarten

02-02-2006 VVBosgebied Brugge-Zuid.mxd

Copie kaart Comte de Ferraris: 1775

Schetsmatige contour
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Kaart: 2-2c: Historische kaarten

02-02-2006 VVBosgebied Brugge-Zuid.mxd

Copie kaart P. Vandermaelen: 1845
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Kaart: 2-2d: Historische kaarten

02-02-2006 VVBosgebied Brugge-Zuid.mxd

Copie militaire kaart 1884 
(Institut Cartographique Militaire)
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Kaart: 2-3:bosleeftijd

0 250 500 m

02-02-2006 SDBosgebied Brugge-Zuid.mxd

1:20.000

Permanent bebost sinds 1775 (P=87%)

Permanent bebost sinds 1775 (P=65%) of ontstaan tussen 1775 en 1850 (P=9%)

Permanent bebost sinds 1775 (P=43%) of ontstaan tussen 1775 en 1930 (P=52%)

Permanent bebost sinds 1775 (P=42%) of ontstaan tussen 1775 en 2000 (P=58%)

Ontstaan tussen 1775 en 1850 (P=42%), mogelijk permanent bebost sinds 1775 (P=23%)

Ontstaan tussen 1775 en 1850 (P=32%) of tussen 1850 en 1930 (P=54%)

Ontstaan tussen 1775 en 1850 (P= 26%) of tussen 1850 en 2000 (P=66%)

Ontstaan tussen 1850 en 1930 (P=79%)

Ontstaan tussen 1850 en 1930 (P=52%) of na 1930 (P=42%)

Geen bos of na 1930 (90%)

Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
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Kaart: 2-4: Cultuur-historische relicten

0 250 500 m

02-02-2006 VVBosgebied Brugge-Zuid.mxd

1:20.000

Gekende archeologische site

Vermoedelijke archeologische site

Belangrijke uitzichtpunt

Bewaarde voorname dreefstructuur  met evt.zichtas

Vervaagde of verdwenen voorname dreefstructuur

Oud handelswegtracé

Recent handelswegtracé

Aarden berm

Diepe gracht

Vergraven grond

dambordpatroon
1. site voormalige Leguythoeve
2. site voormalige Kartuizerinnenklooster 
(Sint-Anna ter Woestijn)

Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
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Kaart 2-5a: Verspreiding van Rode lijstplanten: Kwetsbare soorten

0 250 500 m

02-02-2006

Erica cinerea (Rode dophei)

Teesdalia nudicaulis (Klein tasjeskruid)

SDBosgebied Brugge-Zuid.mxd

1:20.000

Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
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0 100200 m

02-02-2006

Primula vulgaris (Stengelloze sleutelbloem)

Carex binervis (Tweenervige zegge)

Ulmus laevis (Fladderiep)

SDBosgebied Brugge-Zuid.mxd

1:20.000

Kaart:2 -5b. : Verspreiding Rode lijstsoorten: Zeer zeldzame soorten

Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
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0 250 500 m

02-02-2006 SDBosgebied Brugge-Zuid.mxd

1:20.000

Kaart:2 -5c. : Verspreiding van Rode lijstplanten: 
achteruitgaande soorten

Calluna vulgaris (Struikhei)
Solidago virgaurea (Echte guldenroede)
Potentilla erecta (Tormentil)
Myrica gale (Wilde gagel)
Salax repens (Kruipwilg)
Erica tetralix (Gewone dophei)

Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
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Kaart 2-6: Verspreiding van oude bosplanten

0 250 500 m

02-02-2006

Primula vulgaris (Stengelloze sleutelbloem)

Ulmus laevis (Fladderiep)
Circea lutetiana (Groot heksenkruid)

Teucrium scorodonia (Valse salie)

Pteridium aquilinum (Adelaarsvaren)

Oxalis acetosella (Witte klaverzuring)
Blechnum spicant (Dubbelloof) 

Luzula pilosa (Ruige veldbies) 

Viola riviniana/ V. reichenbachiana (Bosviooltje)

Polygonatum multiflorum (Veelbloemige salomonszegel)
Solidago virgaurea (Echte guldenroede)

 Lamium galeobdolon (Gele dovenetel)

Adoxa moshatelina (Muskuskruid)

Anemone nemorosa (Bosanemoon)
Melampyrum pratense (Hengel)

Polypodium vulgare (Eikvaren)

SDBosgebied Brugge-Zuid.mxd

1:20.000

Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
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Kaart: 2-7a: Biologische waarderingskaart (2003)
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Kaart: 2-7b: Biologische waarderingskaart (1985)
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Kaart: 2-8a :Verspreiding van grondwater
en watergebonden soorten: Natte freatofyten
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Kaart 2-8b:Verspreiding van grondwater 
en watergebonden  soorten: obligate freatofyten
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Kaart 2-8c. :Verspreiding van grondwater
en watergebonden soorten: vochtminnende soorten
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Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
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Kaart 2-9: Verspreiding van veenmossen, 
Kussentjesmos en Moeraswolfsklauw
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Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
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Kaart 2-10: Geïnventariseerde dreven
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Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, kleur (OC GIS-Vlaanderen)
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Kaart 2-11: Locatie van de vegetatieopnamen (2006)
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Kaart 2-12: Potentieel natuurlijke vegetatie

0 250 500 m

02-02-2006

Elzenbroekbos
Elzen-Vogelkersbos
Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbos
typische Eiken-Beukenbos, droge variant
typische Eiken-Beukenbos, natte variant
arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant
arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant

VVBosgebied Brugge-Zuid.mxd

1:20.000

Bron: 
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kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, kleur (OC GIS-Vlaanderen);
Bron: "De Keersmaeker  L., Rogiers N., Lauriks R. en De Vos B., 2001. PNVkaart uitgewerkt voor project 
VLINA C97/06 'Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen', studie uitgevoerd voor rekening van de Vlaamse Gemeenschap 
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bevoegd voor natuurbehoud.
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Kaart 2-13: Vegetatiekaart (toestand 2007)
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Kaart 2-14: Verspreiding bosmiernesten
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Bron: digitale versie van topografische
kaart 1/10.000 (1991-2001), NGI, raster, (OC GIS-Vlaanderen)
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Kaart 2-15a: Toegankelijkheid - Recreatief aanbod
stedelijke domeinen 
Beisbroek - Chartreuzinnen - Tudor en het 
Coppietersbos
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Kaart 2-15b: Toegankelijkheid - Recreatief aanbod
Provinciedomein Tillegem + Smisjesbos
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Kaart 2-15c: Gebiedsdoorsnijdende recreatieve 
routes in bosgebied Brugge - Zuid
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Kaart 3-1: Streefdoel bos en natuur
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Kaart 4-1: Eindbeheer natuur
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