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1 Identificatie van het bos
1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten
1.1.1 Eigendom
Dit beheersplan behandelt het gedeelte van het Kloosterbos met een totale oppervlakte van
90ha10a76ca, zie voor situering kaart 1 en kaart 2. Hierna wordt het gedeelte van het Kloosterbos
dat het onderwerp uitmaakt van dit bosbeheersplan aangeduid als ‘studiegebied’. Dit studiegebied is
voor het grootste gedeelte gelegen op het grondgebied van de gemeente Wachtebeke. Het
zuidwestelijke deel van het studiegebied, met een totale oppervlakte van 4ha65a09ca, is echter
gelegen op het grondgebied van de stad Gent.
Het deel van het Kloosterbos dat het studiegebied vormt, is sinds eind 2002 eigendom van de
1
Provincie Oost Vlaanderen die de beheerder van het bos is en tevens de opdrachtgever voor het
opstellen van dit beheersplan. De aankoop van dit gebied door de Provincie kaderde in het verwerven
van ecologisch waardevolle gebieden, één van de acties opgenomen in het Provinciaal
Milieubeleidsplan voor de planperiode 2000-2004.
2

Het beheersplan werd opgemaakt door ESHER bvba .

1.1.2 Jachtrecht
Het jachtrecht van het gedeelte van het Kloosterbos gelegen op het grondgebied Wachtebeke werd
door de toenmalige eigenaar (OCMW Gent) –met uitzondering van de kadastrale percelen 929a en
929/02b- op 1 februari 2000 verpacht voor een periode van 9 jaar. Door de aankoop van het bos door
de Provincie is dit jachtrecht echter vervallen. Onder artikel 21 van het kahier van lasten en
voorwaarden van de openbare verpachting van het recht van jagen van onroerende goederen
toebehorende aan het OCMW Gent wordt immers vermeld dat de pacht van rechtswege wordt
verbroken in geval van verkoop.

1.1.3 Erfdienstbaarheden
L’Air Liquide
3

L’Air Liquide kreeg op 30 maart 1995 toelating voor het aanleggen van een gasleiding, en dit onder
de
meer door de kadastrale percelen Stad Gent, 4 Afdeling, Sectie H nr. 919d en 1208c en
ste
Wachtebeke, 1 afdeling, Sectie A nr. 517b (zie kaart 3). Ten gevolge van deze toelating rust een
erfdienstbaarheid op de betreffende percelen.
Deze erfdienstbaarheid houdt concreet in dat L’Air Liquide in een terreinstrook met een breedte van
4,20 m een of meerdere leidingen en aanhorigheden mag plaatsen. L’Air Liquide is bovendien
gerechtigd alle nodige werkzaamheden, met inbegrip van het verwijderen van bomen en struiken uit te
voeren. Hiertoe krijgt L’Air Liquide toegang tot het terrein. Voorts kan de eigenaar in de strook waar de
erfdienstbaarheid geldt niet overgaan tot het plaatsen van een gebouw of het planten van gewassen
met een worteldiepte van meer dan 0,8 m zonder voorafgaandelijke toestemming van L’Air Liquide.

1

Gouvernementstraat 1, 9000 Gent (tel: 09/267.80.00)

2

Sint-Annaplein 33, 9000 Gent (tel: 09/265.86.87)

3

Rue Sainte-Marie 13, 4020 Luik. Naamloze vennootschap voor studie en uitbating van de Procédés Georges

Claude met maatschappelijke zetel te Frankrijk, Quai d’Orsay 75, Parijs
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Tenslotte is ook het tijdelijk gebruik door L’Air Liquide van een terreinstrook met een breedte van 10 m
naar aanleiding van de uitvoering van werken opgenomen in de erfdienstbaarheid.
Anderzijds behoudt de eigenaar het volle eigendomsrecht over het terrein en legt de erfdienstbaarheid
L’Air Liquide de plicht op de terreinen na uitvoering der werken opnieuw in hun oorspronkelijke
toestand te herstellen, en de eventuele schade aan het terrein (o.m. aan bomen) te vergoeden aan de
eigenaar, de huurder of de uitbater van het terrein.

Nationale Maatschappij der Pijpleidingen (NMP)
4

De NMP kreeg op 11 december 1995 toelating voor het plaatsen en onderhouden van ondergrondse
de
transportleidingen en toebehoren, en dit onder meer door het kadastrale perceel Stad Gent, 4
ste
Afdeling, Sectie H nummer 919d en het kadastrale perceel Wachtebeke, 1 afdeling, Sectie A, nr.
517b (zie kaart 3). Ten gevolge van deze toelating rust een erfdienstbaarheid op de betreffende
percelen met het oog op het vervoer van gassen.
Deze erfdienstbaarheid houdt concreet in dat NMP gemachtigd is om op de betreffende percelen alle
vereiste werken uit te voeren voor de aanleg en het onderhoud van deze leidingen mits eenvoudige
kennisgeving aan de eigenaars en eventuele huurders en mits de werken zodanig worden uitgevoerd
dat deze laatste hiervan een minimum aan hinder ondervinden De NMP verbindt er zich toe de
percelen na de werken zoveel mogelijk te herstellen in hun oorspronkelijke staat, en eventuele schade
te vergoeden aan eigenaars, huurders en gebruikers.

Maatschappij voor Gasvoorziening (Distrigas)
5

Distrigas kreeg op 11 december 1995 toelating voor de aanleg, de uitbating en de instandhouding
de
van een ondergrondse gasleiding, en dit onder meer door het kadastrale perceel Stad Gent, 4
ste
Afdeling, Sectie H nummer 919d en de kadastrale percelen Wachtebeke, 1 afdeling, Sectie A, nr.
517b en nr. 828c. Ten gevolge van deze toelating rust een erfdienstbaarheid op de betreffende
percelen met het oog op het vervoer van gassen.
Deze erfdienstbaarheid houdt concreet in dat Distrigas gemachtigd is om op de betreffende percelen
alle vereiste werken uit te voeren met het oog op de aanleg, de exploitatie of het onderhoud van deze
leiding, mits eenvoudige kennisgeving aan de eigenaars en eventuele huurders en mits de werken
zodanig worden uitgevoerd dat deze laatste hiervan een minimum aan hinder ondervinden. In geval
van nood heeft Distrigas op eigen risico toegang tot de installaties zonder de eigenaar te verwittigen.
Distrigas verbindt er zich echter wel toe de percelen na de werken zoveel mogelijk te herstellen in hun
oorspronkelijke staat, en eventuele schade te vergoeden.

Erfdienstbaarheid non-aedificandi
Bepaalde zones (zie kaart 3) rondom de drie leidingen (L’Air Liquide, NMP en Distrigas) maken het
voorwerp uit van een erfdienstbaarheid non-aedificandi die zich verzet tegen de volgende activiteiten
binnen deze zone:
o

Binnen een strook van 30 m (15 m aan weerzijden van de leidingen) mag –behoudens melding aan
Distrigas- niet overgegaan worden tot het oprichten van gebouwen en lokalen, het wijzigen van
het bodemniveau, het uitvoeren van drainerings- en grondwerken of het ruimen van grachten.

4

Montoyerstraat 63, 1000 Brussel

5

Kunstlaan 31, 1000 Brussel
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o

Binnen een strook van 10 m (5 m aan weerszijden van de leidingen) mag –behoudens voorafgaande
instemming van Distrigas- niet overgegaan worden tot het oprichten van gebouwen, het
opstapelen van materiaal, het heien van palen, het verkeer van zwaar rollend materiaal, het
gebruik van mechanische werktuigen of het planten van bomen. Binnen deze strook heeft
Distrigas bovendien het recht om wederrechtelijk opgetrokken gebouwen af te breken en bomen
of struiken met een hoogte van, meer dan 1,5 m en met een stamdiameter (op 1 m hoogte) van
meer dan 10 cm zelf in geval van wildgroei op kosten van de eigenaar te laten weghakken.

o

Zowel binnen als buiten de bovenvermelde zones zijn alle uitgravingen of ontgrondingen die de
stabiliteit van de (onder)grond waarin de gasinstallaties zich bevinden in het gedrang kunnen
brengen, verboden.

1.2 Kadastraal overzicht
Een uittreksel uit de recentste kadastrale legger van het gebied is opgenomen onder kaart 2.
In tabel 1 wordt een overzicht gegeven van de kadastrale percelen behorend tot het studiegebied,
met vermelding van hun oppervlakte en de overeenkomende bosbestandsnummers. De begrenzing
van de bestanden en de kadastrale percelen verschillen sterk, dit omdat de kadasterkaart gebaseerd
de
is op de indeling van het studiegebied op het eind van de 18 eeuw.
Tabel 1: Kadastraal overzicht
Gemeente

Afdeling

Sectie

Kadastraal
nummer

Wachtebeke

1ste

A

517b

Kadastrale
oppervlakte
(ha)
0,1971

Wachtebeke

1ste

A

806

5,0310

Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke

1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817a
818a
820d
821a
822a
823a
824
825
826
827
828c
829
920b
920c
921a

0,5050
0,4560
0,8860
0,6150
0,1120
0,5110
0,5020
3,5360
0,8390
4,5700
9,9810
0,8000
0,0586
0,7280
9,7000
0,7840
2,8520
8,0680
0,1910
0,1350
4,8694
0,2150
0,3722
0,0408
1,3660

Wachtebeke

1ste

A

921d

0,6140

ESHER milieu-natuur

Nummer bosbestand(en)
1a+1b
12+16+17+2b
17
8+17
8+17
8+17
8+17
8+17
8+17
7c+8+12
12+16
11b+12+16
6a+6b+6c+7a+7b+7c+11b+12
6a+6b+11b+12+16
5b
4b+5b
3b+4a+4b+5a+5b
3a+3b+5a+5b
3b+5a+5b
2a+2b+3a
2a
1b
1a
1b
9a+9b+10c
13a
9a+9b+10c
9c
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Wachtebeke

1ste

A

921/02

0,2488

9a+9b+9c

Wachtebeke

1ste

A

922b

0,8620

10c

Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke

1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste

A
A
A
A
A
A
A
A
A

922c
923
924
925
926e
926f
926g
926h
927

3,5720
0,7390
0,2420
0,5590
5,7300
0,4796
0,7312
0,2558
0,9750

13a+13b

6a+6b+11b+16

Wachtebeke

1ste

A

928/b

0,7060

15a+15b

Wachtebeke

1ste

A

928d

2,5580

14c+19

Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke

1ste
1ste
1ste
1ste
1ste

A
A
A
A
A

929a
929/02b
930
931
932

0,7953
0,0526
0,5290
0,1030
0,1530

19

Wachtebeke

1ste

A

932/02

0,0570

19

Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke
Wachtebeke

1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste
1ste

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

933
934a
934c
934d
935
936
937
1171
1176a
1177
1178
1179a
1185
1186
1203
deel van 1204

0,2660
1,6680
0,0060
0,8110
0,1010
0,6550
0,8270
0,2770
0,2770
0,1980
0,5080
0,8140
0,2000
0,3100
0,4810
0,1743

Gent
Gent
Totaal

14de
14de

H
H

919d
1208c

4,4932
0,1577
90,1076

13b
13b
14b+14c
11a
14a+14b
11a+11b+15a
15a+15b+16

19
19
19
19

19
15b+20a
19
14c+19
15b+20b
15b+20b
16+20b
18c
18d
18c
18c
18c+18d
18b
18b
18b
18a
9a+9b+10b+10c
10a

Volgens het kadastraal plan is de oppervlakte van het volledige studiegebied 90,11 ha. Volgens eigen
planimetrie is de oppervlakte van het volledige studiegebied 93,40 ha. Het verschil tussen beide is
mogelijks te verklaren door het al dan niet in rekening brengen van paden.

1.3 Situatieplan
Voor een situatieplan wordt hier verwezen naar kaart 1.
Het studiegebied is gelegen in de de zuidoostelijke hoek gevormd door het kruispunt van de John
Kennedylaan (R4) met de expresweg Antwerpen–Zelzate (N49). Het fungeert onder meer als
schermbos tussen de oostwaarts gelegen woonkern van Wachtebeke en de westwaarts gelegen
industrieterreinen langs het kanaal Gent-Terneuzen, waar onder meer het staalbedrijf Sidmar
gevestigd is.
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1.4 Situering
1.4.1 Algemeen – administratief
De Provincie Oost-Vlaanderen, is de beheerder van het studiegebied en tevens indiener van dit
6
beheersplan. De Dienst Planning en Natuurbehoud fungeert als aanspreekpunt.
Samen met de Afdeling Bos en Groen van de Vlaamse gemeenschap is de Provincie OostVlaanderen co-oprichter van de Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord, waar ze vanzelfsprekend ook lid
van is. De bosgroep Oost-Vlaanderen Noord is actief in de ca. 7.800 ha bos van de volgende 23 OostVlaamse gemeenten: Aalter, Nevele, Knesselare, Zomergem, Lovendegem, Maldegem, Eeklo, SintLaureins, Kaprijke, Assenede, Waarschoot, Evergem, Gent (noordelijke helft), Zelzate, Wachtebeke,
Moerbeke, Lochristi, Lokeren, Stekene, Sint-Niklaas, Waasmunster, Sint-Gillis-Waas en Beveren.
De verantwoordelijke houtvester voor het domein is:
ir. Eric Peyskens
Gebr. Van Eyckstraat 4-6, 9000 GENT
09/265.45.85
De verantwoordelijke boswachter voor het domein is:
Johnny Coquyt
0479/679.546

1.4.2 Relatie met de andere groene domeinen
Twee groene domeinen in de nabijheid van het studiegebied, met name het Provinciaal domein
Puyenbroeck en het Heidebos hebben een mogelijke invloed op het recreatieve gebruik van het
Kloosterbos.

Provinciaal domein Puyenbroeck
7

Het Provinciaal domein Puyenbroeck is gelegen op ongeveer 3 km ten zuiden van het studiegebied
(zie kaart 1). Dit domein met een oppervlakte van 510 ha biedt een ruim aanbod aan
recreatiemogelijkheden. Het omvat onder meer een camping, een dieren- en een bloemenpark, een
kinderpretpark, een zwembad, een sporthal, meerdere restauratiemogelijkheden en een museum. Het
kan aanzien worden als de belangrijkste recreatieve accommodatie in de regio van het studiegebied.
Het deel van het domein ten zuiden van de Zuidlede is opgenomen in het VEN als Grote Eenheid
Natuur (GEN) en werd aangewezen als Speciale Beschermingszone volgens de Habitatrichtlijn.

Heidebos
Op ongeveer 2,5 km ten oosten van het studiegebied, op het grondgebied van de gemeenten
Wachtebeke en Moerbeke is het Heidebos gelegen (zie kaart 1). Het Heidebos, in beheer van vzw
Natuurpunt, is een natuur- en wandelgebied met een oppervlakte van om en bij de 350 ha dat
gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van verschillende biotopen: naaldbos, loofbos, struwelen,
verlaten akkers, heide, droge graslanden en dreven. Het gebied herbergt belangrijke natuurwaarden,
zo komen Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Havik en Wespendief hier tot broeden. Ook Levendbarende
hagedis en Eikelmuis komen hier nog voor. Het Heidebos is opgenomen in het VEN als GEN en werd
het aangewezen als EU-Habitatrichtlijngebied.

6

Gouvernementstraat 1, 9000 Gent
09/267.84.85 – planning.en.natuurbehoud@oost-vlaanderen.be

7

Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke
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1.5 Statuut van de wegen en waterlopen
1.5.1 Wegen
De N449 of de Gebroeders Naudtslaan loopt van zuid naar noord door het studiegebied. Deze
vroegere buurtweg (Atlas der Buurtwegen, nr. 3, tot 14 m breed) werd aangewezen als een gewestweg.
De beuken- en eikenrij die langs deze weg staat, is gelegen binnen de begrenzing van de weg maar
zijn, door het plantrecht, in de delen in en langs het studiegebied eigendom van de Provincie OostVlaanderen. Verder zijn er in of rond het studiegebied geen officiële voetwegen gelegen.
Wel is het onverhard pad dat, gelegen buiten het studiegebied, loopt van de Langelede naar de
taverne een private weg met openbaar karakter (gemeenteraadsbeslissing 27/09/1984). Ter hoogte van
de ‘Witte heuvel’ splitst dit pad enerzijds naar de taverne en anderzijds naar de parallelweg.
In het noorden grenst het studiegebied aan de parallelweg langs de N49 die enkel toegankelijk is voor
plaatselijk verkeer.
In het zuiden loopt door het bos een niet geëlektrificeerde spoorlijn. Deze spoorlijn sluit in het westen
aan bij de spoorlijn langs de R4 en loopt in oostelijke richting door tot de suikerraffinaderij van
Moerbeke (vroeger tot Lokeren, dit deel is nu omgevormd tot fietspad). De spoorlijn kent maar een beperkt
gebruik tijdens het najaar. De spoorlijn en zijbermen beslaan een breedte van ongeveer 10 m dat
geen eigendom is van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Een stuk afgedankte spoorweg naar Zelzate is tot aan de R4 ingericht als fietspad en behoort tot het
studiegebied.

1.5.2 Waterlopen
Er zijn geen waterlopen aanwezig in het studiegebied.
Ten oosten van het studiegebied is de Langelede gelegen, een waterloop van tweede categorie
(beheer Provincie).

1.6 Bestemming volgens het geldende plan van aanleg of ruimtelijk
uitvoeringsplan
De ruimtelijke bestemmingen van het studiegebied werden vastgelegd in het gewestplan 8 ‘Gentse en
Kanaalzone’ bij KB van 14.09.1977. Daarnaast zijn ook de gedeeltelijke gewestplanwijzigingen van
oktober 1998 en van januari 2001 van toepassing in het Kloosterbos. Een uitreksel van het huidige
gewestplan is weergegeven op kaart 5.
BPA’s (Bijzondere Plannen van Aanleg), APA’s (Algemene Plannen van Aanleg) of RUP’s (Ruimtelijke
UitvoeringsPlannen) zijn momenteel niet van kracht binnen het studiegebied. Hierbij dient echter
opgemerkt dat de procedure voor de vaststelling van een RUP die deels overlapt met het Kloosterbos
momenteel lopende is. Het betreft het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan "Afbakening
Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west" te Evergem, Gent en Zelzate. Het ontwerp van
dit RUP werd door de Vlaamse regering voorlopig vastgesteld op 11 juni 2004. Tussen 1 september
tot 30 oktober 2004 liep het openbare onderzoek voor dit RUP. Het gedeelte waarin het RUP
mogelijks van toepassing zal zijn, wordt op kaart 5 weergegeven als “gebied voor zeehaven- en
watergebonden bedrijven”.
Nagenoeg het volledige studiegebied heeft de grondbestemming bosgebied op het Gewestplan. Dit
geldt niet voor een kleine oppervlakte in de zuidwestelijke hoek van het studiegebied, dat de
bestemming agrarisch gebied heeft.
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De bosgebieden zijn de beboste of de te bebossen gebieden, bestemd voor het bosbedrijf. Daarin zijn de
gebouwen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van en het toezicht op de bossen, evenals jagers- en
vissershutten toegelaten, op voorwaarde dat deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar
tijdelijk.
De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. De overschakeling van landbouw- naar
bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 bis van het veldwetboek, betreffende de
afbakening van de landbouw- en bosbouwgebieden.

Een 100 meter brede strook in het noorden van het studiegebied kreeg door de gewestplanwijziging
van oktober 1998 bovenop de grondbestemming bosgebied echter de nevenbestemming van
reservatiedienstbaarheidsgebied. Analoog kreeg ook een strook met een breedte van 200 m in de
westelijke rand van het studiegebied door de gewestplanwijziging van januari 2001 deze
nevenbestemming. Deze reservatiedienstbaarheid betreft de mogelijkheid tot de aanleg van een
spoorweg bestemd voor goederenvervoer in de betreffende zones.
Voor de spoorweglijn op de westelijke rand is de planning 2010 met 1 of 2 sporen, voor de
spoorweglijn in de noordelijke zone langs de N49 is de planning 2020.

1.7 Ligging in speciale beschermingszones
1.7.1 Internationale beschermingszones
Het studiegebied is niet gelegen in of nabij een internationale beschermingszone.

1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden
Het studiegebied behoort niet tot nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden. Er
komen geen beschermde landschappen of beschermde stads- en dorpsgezichten voor en het is niet
opgenomen in het VEN.
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2 Algemene beschrijving
2.1 Cultuurhistorisch overzicht
2.1.1 Historisch overzicht
Inleiding
De beschrijving van de historiek van het bosgebruik van het studiegebied is gebaseerd op de
Bosleeftijdskaart (zie kaart 7). Deze kaart geeft de leeftijd van de bestaande Vlaamse bossen weer. Ze
werd bekomen door het combineren van de Ferrariskaarten (opgemaakt tussen 1771 en 1778), de
Vander Maelen kaarten (opgemaakt tussen 1846 en 1854), de verschillende edities van de topografische
kaarten op schaal 1/20.000 (opgemaakt tussen 1862 en 1938) en de actuele bebossing volgens de
boskartering (versie 2000).
Bij het gebruik van de Bosleeftijdskaart zijn er echter volgende opmerkingen:
-

De dynamiek in het landgebruik was en is in Vlaanderen bijzonder groot en een bos kan een
tijdlang ontgonnen geweest zijn in een periode tussen de diverse kaarten die voor de opmaak
van de Bosleeftijdskaart gebruikt werden. Dit heeft als gevolg dat de beschrijving ‘permanent
bebost’ niet zo maar met volledige zekerheid aan te nemen is. Dit geldt in het bijzonder in het
de
Kloosterbos, dat in de 18 eeuw een wastinegebied was.

-

Een tweede belangrijke opmerking betreft de representativiteit van de kaarten. De de
Ferrariskaart (de oudste kaart gebruikt bij het opstellen van de Bosleeftijdskaart) is zoals alle andere
kaarten een momentopname en het landgebruik in Vlaanderen kende reeds voor 1800 een
grote dynamiek. Dit impliceert dat de locaties die op de boskaart worden weergegeven als
‘permanent bebost sinds 1775’ dus niet noodzakelijk 'nooit ontgonnen' zijn.

Historisch overzicht
Het
Kloosterbos
is
historisch
verbonden met het dorp Rostijne, dat
zich ten westen van het bos bevond,
maar
momenteel
door
havenuitbreiding
volledig
is
verdwenen. In 1655 werd het gebied
gekocht door de Bijloke-abdij van
Gent en bestond het uit een
onontgonnen heidegebied en werd
dan ook ‘de grote Bijloke Heide’
genoemd.
de

Eind 18 eeuw (de Ferrariskaart) was
het grootste gedeelte van het
studiegebied niet bebost en bestond
uit een wastinegebied met heide en
stuifzanden. De meest noordelijke
extremiteit van het studiegebied
(bestand 1a) en een beperkt deel van
de
oostelijke
helft
van
het
studiegebied (delen van de percelen 12,
de Ferrariskaart (1770)
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13, 14, 15, 16 en 17) waren echter wel bebost. Opvallend op de Ferrariskaart is de stervormige

drevenpatroon dat zijn knooppunt had aan het verdwenen Huis ten Halven (de latere herberg
Summertime).
de

Op het einde van de 18 eeuw is het Kloosterbos in handen gekomen van het OCMW van Gent en
werd het gebied nagenoeg volledig bebost. Op de Vander Maelenkaart is het grootste gedeelte van
het studiegebied bebost. Enkel de extreme oostelijke (4 ha) en zuidelijke (10 ha) hoeken van het
studiegebied worden rond 1850 niet begroeid met bos.

Vander Maelenkaart (± 1850)

Na 1850 werd de spoorweg naar Lokeren door het bos aangelegd, is het stervormige drevenpatroon
volledig verdwenen en werd het huidig padennet aangelegd. Richting Rostijne was er aanzienlijke
bosuitbreiding (zie topografische kaart 1893). Door de havenuitbreiding na WO II verdween samen met
het dorpje Rostijne ongeveer de helft van het boscomplex van het Kloosterbos.
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Topografische kaart 1893

Topografische kaart 1909

ESHER milieu-natuur

januari 2005

Uitgebreid bosbeheersplan Kloosterbos – Algemene beschrijving

18

Topografische kaart 1939

ste

In het begin van de 20 eeuw bestaat quasi het volledige studiegebied uit bos. De niet beboste delen
in de oostelijke en de zuidelijke hoeken van het studiegebied zijn ingekrompen tot een oppervlakte
van respectievelijk 0,5 en 1 ha.
Op heden zijn ook deze oppervlakken bebost.
Als besluit kan men met zekerheid stellen dat het oorspronkelijke bos in het grootste deel van het
studiegebied reeds voor 1775 ontgonnen werd. Het studiegebied werd echter grotendeels met
de
de
naaldhout herbebost einde 18 - begin 19 eeuw.
Deze aanplanten werden op hun beurt allemaal gekapt en herbebost. De laatste herbebossingen van
ste
het gebied vonden plaats in de 20 eeuw, tussen 1919 en 1980 (zie kaart 8), met de hoofdmoot in de
periode 1920 tot 1950.

2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer
Tot 2003 werd het Kloosterbos vooral beheerd met het oog op de houtopbrengst. Hiertoe werd het
bos in drie groepen onderverdeeld (zie tabel 2 en kaart 4). Deze groepen werden de voorbije 20 jaar
(groep II en III) tot 25 jaar (groep I) beheerd volgens een omlooptijd van 6/3 jaar. Dit houdt concreet in
dat in elk van deze groepen op zijn minst om de 6 jaar beurtelings bomen worden gekapt. Tussen
twee opeenvolgende dunningen wordt bovendien de mogelijkheid tot facultatieve dunning voorzien.
Deze mogelijkheid tot facultatieve dunning zeker vanaf de jaren ’80 niet benut. Bij wijze van overzicht
worden de in de voorbije 25 jaar uitgevoerde dunningen voor elke groep weergegeven in tabel 2.
De voorbije 25 jaar werden geen eindkappen uitgevoerd in het studiegebied.
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Tabel 2: Uitgevoerde dunningen
78
I

O

II

X1

III
1

79

83

84

85

86

87

X
X2

O3

O4

X5

88

89

O

91

92

X

X
X
3

93

94

95

O

O

O

2

90

97

99

00

01

O

O
O

02

03

X

X

X
4

98

X

X
O

96

O
X

O

5

enkel bestand 6; enkel bestand 9 & 10; enkel bestanden 7, 8, 11 &12; enkel bestanden 13, 18 & 19; enkel bestanden 14, 15, 16, 17 & 20

X = dunning O = facultatieve dunning

2.2 Beschrijving van de standplaats
2.2.1 Reliëf en hydrografie
Reliëf
Het studiegebied is nagenoeg vlak. Niettemin is er op enkele plaatsen (percelen 1, 18 en 20) sprake van
enig microreliëf, dat gevormd wordt door de aanwezigheid van landduinen.

Hydrografie
Het studiegebied behoort hydrografisch tot het Moervaartbekken. Er zijn geen afwateringssloten
aanwezig in het studiegebied. De afwatering van het gebied gebeurt dan ook volledig via percolatie
naar het grondwater en via diffuse afspoeling.

2.2.2 Bodem en geologie
Bodem
Onderstaande beschrijving van de bodem van het studiegebied is gebaseerd op de Bodemkaart van
België (Sys & al., 1973). De ruimtelijke spreiding van de verschillende bodemtypes in het studiegebied
wordt weergegeven op kaart 6.
Het studiegebied is volledig gelegen in de Vlaamse zandstreek. De bodems van het studiegebied
worden dan ook allen geklasseerd als zandbodems (Z) op basis van hun zandige structuur. Binnen
deze textuurklasse van de zandbodems onderscheidt de Bodemkaart in het studiegebied
verschillende bodemseries op basis van verschillen in drainage en in profielontwikkeling. Volgende
bodemseries, in volgorde van hun ontwikkelings- en vochtigheidsgraad, komen voor:

Kunstmatige gronden
Kunstmatige gronden zijn gronden die recent sterk werden verstoord (opgevoerd, afgegraven,…) door
de mens.
ON: opgehoogd terrein
Deze bodemserie is afgebakend aan de westelijke grens van het studiegebied (perceel 9), over een
oppervlakte van een kleine 2 ha. Dit deel sluit echter aan bij de aangrenzende zandbodems en het is
dan ook correcter ze als dergelijke zandbodems (zie verder) te beschouwen.
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Regosols
Regosols zijn gronden waar zich –ten gevolge van een te geringe tijdsspanne sinds de afzetting van
het bodemmateriaal- behalve een oppervlakkige A horizont met humusaanrijking nog geen
bodemgenetische horizonten hebben ontwikkeld. Deze vaak oppervlakkig ontwikkelde A horizont rust
dan ook direct op het losse zandige moedermateriaal (zogenoemde A-C horizontensekwentie). De
verspreiding van dit bodemtype in het studiegebied komt overeen met de verspreiding van stuifzanden
in het studiegebied. Het betreft het noordelijke gedeelte van het studiegebied, met een totale
oppervlakte van 71,5 ha.
Serie Zap: zeer droge zandgronden zonder profielontwikkeling
o

Variant (zs)

De variant (zs) van deze bodemserie gekenmerkt door een humusarme bodemgrond en een bedolven
bodemprofiel beslaat het grootste gedeelte (38 ha) van de noordelijke helft van het studiegebied
(percelen 1 tot 8 en delen van 11, 12, 15, 16 en 17), en een oppervlakte van 0,25 ha in de zuidwestelijke
hoek (perceel 18) van het studiegebied
o

Variant (zo)

De tengevolge van herhaalde ontbossing en bebossing ontstane, sterk antropogeen beïnvloede
variant (zo) van dit bodemtype met een humusarme bovengrond komt in het studiegebied voor over
een oppervlakte van 1 ha; onder de vorm van twee kleine vlekjes van 0,5 ha. Deze zijn enerzijds
gelegen in het centrum (grens bestanden 6c en 11b) en anderzijds in het noordelijke gedeelte (bestand
1b) van het studiegebied.
Serie Zbp: droge zandgronden zonder profielontwikkeling
o

Variant (zo)

De tengevolge van herhaalde ontbossing en bebossing ontstane, sterk antropogeen beïnvloede
variant (zo) van dit bodemtype met een humusarme bovengrond komt voor over quasi de volledige
westelijke helft (percelen 6, 9, 10, 11, 13 en 14) van het studiegebied (opp. 30 ha).
o

Variant (o)

De sterk antropogeen beïnvloedde variant van dit bodemtype komt voor over een oppervlakte van 1,5
ha gelegen in de oostelijke hoek van het studiegebied (bestand 17).
ZcP: matig droge zandgronden met een complex van aan- en afwezigheid profielontwikkeling
Een klein fragment van deze bodemserie (0,7 ha) komt voor in de noordelijke hoek van het
studiegebied (bestand 1a).

Podzolen
De podzolbodems van het studiegebied ontstaan ten gevolge van migratieverschijnselen van
humuscolloïden en ijzeroxiden vanuit de uitlogingshorizont naar de accumulatiehorizont. Deze
migratie vond en vindt plaats onder de invloed van het sterk verzurende karakter van de hier
aanwezige (heide)vegetatie. Podzolen met een duidelijke accumulatiehorizont komen in het
studiegebied voor over een oppervlakte van slechts 10 ha. Het betreft hierbij quasi uitsluitend een
tengevolge van bebossing sterk gedegradeerde variant.
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Serie Zag: zeer droge zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer B horizont
Typische voorbeelden van bodems behorende tot deze bodemserie komen niet voor in het
studiegebied. Het betreft hier immers steeds gedegradeerde varianten van deze bodemserie die
ontstonden ten gevolge van de bebossing van de heide.
o

Variant (zo)

De tengevolge van herhaalde ontbossing en bebossing van heide ontstane sterk antropogeen
beïnvloede variant (zo) van dit bodemtype met een humusarme bovengrond komt voor in de
zuidoostelijke hoek van het studiegebied (bestanden 16 en 19), over een totale oppervlakte van 10 ha.
De humus en ijzer B horizont van deze bodems is sterk omgewoeld.
Serie Zbg: droge zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer B horizont
Niet beschadigde podzolbodems behorend tot deze serie komen over een zeer beperkte oppervlakte
(0,2 ha) voor in de uiterst oostelijke hoek (bestand 17) van het studiegebied.

Postpodzolen
Postpodzolen zijn ten gevolge van grondbewerking verregaand gedegradeerde podzolen. Ze worden
gekenmerkt door een verbrokkelde en/of opgeloste accumulatiehorizont.
Serie Zbh: droge zandgronden met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont
Bodems behorende tot deze serie vormen een band (4 ha) langs de westelijke helft van de zuidelijke
grens van het studiegebied (bestanden 18 en 19).
Het betreft hier postpodzolgronden, waar de aanrijkingshorizont ten gevolge van bodembewerking
verbrokkeld en gedeeltelijk opgelost is.
Zch: matig droge zandgronden met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont
Bodems behorende tot deze serie vormen een band (4 ha) langs de oostelijke helft van de zuidelijke
grens van het studiegebied (percelen 19 en 20). De oostelijke helft van deze band betreft een sterk
antropogeen beïnvloedde variant (o) van de bodemserie Zch.
Zdh: matig natte zandgronden met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont
Een klein fragment van deze bodemserie (0,4 ha) komt voor in de zuidwestelijke hoek van het
studiegebied (bestand 18b).

Besluit
Als besluit kan gesteld worden dat de bodem in het grootste gedeelte van het studiegebied bestaat uit
een vaak sterk verstoorde variant van een droge tot zeer droge stuifzandbodem zonder
profielontwikkeling. Dergelijke stuifzandbodems zijn uitermate slechte landbouwgronden. Dit verklaart
het gebruik van deze gronden als naaldhoutplantages.
Een belangrijke uitzondering hierop wordt gevormd door het zuidelijk deel van het studiegebied, waar
de bodem bestaat uit gedegradeerde, voornamelijk zeer droge tot matig droge podzolen. Deze
podzolen wijzen op een historische aanwezigheid van heide vegetatie in dit zuidelijke gedeelte van het
studiegebied.
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Tabel 3: Ter verduidelijking de gebruikte letters van de bodemclassificatie
Textuurklasse
Z: zand
Natuurlijke draineringsklasse
a: zeer droog, te sterke drainering, geen roest
b: droog, iets te sterke drainering, roest 90-125
c: matig droog, matige drainering, roest 60-90
d: matig nat, onvoldoende drainering, roest 40-60
Profielontwikkelingsgroepen
h: met verbrokkelde humus en/of ijzer horizont:
g: met duidelijke humus en/of ijzer B horizont
p: geen profielontwikkeling
P: complex van gronden met en gronden zonder profielontwikkeling
Ontwikkelingsvarianten
(z): met humusarme bovengrond
(s): bedolven bodemprofiel
(o): sterke antropogene invloed

Geologie
De beschrijving van de geologie van het studiegebied is enerzijds gebaseerd op de Geologische kaart
van België (Jacobs & al., 1993; De Moor & al, 1995) en anderzijds op diepteboringen die uitgevoerd
werden in en om het studiegebied. De locatie van deze boringen wordt weergegeven op kaart 6. Deze
gegevens worden vrij ter beschikking gesteld op de website van de Databank Ondergrond Vlaanderen
(http://www.dov.vlaanderen.be).

Quartair profiel
De quartaire afzettingen zijn ter hoogte van het studiegebied iets meer dan 20 m dik. De hier
dagzomende quartaire afzettingen dateren uit het Weichseliaan. Dit ontsloten klastisch Weichseliaan
bestaat uit een dekzandfacies (geel-witachtig fijn kwartszand dat door middel van eolisch transport over land
werd aangevoerd).
In het noordwestelijke deel van het studiegebied is dit dekzand gelegen op een zandig
fluvioperiglaciaal facies dat op zijn beurt rust op zandig Marien Eemiaan. In het overige gedeelte van
het studiegebied rust dit dekzandfacies op een fluvioperiglaciaal facies dat bestaat uit twee lagen van
grover zand en een tussenliggende laag fijn zand en dat rust op Marien Eemiaan. Dit Marien Eemiaan
(grover zand) rust hier op zijn beurt op Pré-Eemiaan.
In een gedeelte van het studiegebied rusten bovenop het dekzandfacies dagzomende stuifzandtoppen
uit het Tardiglaciaal-Holoceen. Deze stuifzandtoppen zijn op twee plaatsen (percelen 16 en 18)
opmerkelijk aanwezig in het concrete landschap van het studiegebied onder de vorm van landduinen.

Tertiair profiel
In het studiegebied volgen de tertiaire afzettingen van de formatie van Maldegem, die dateren uit het
boven en midden Eoceen onmiddellijk op de quartaire zandlagen. De Formatie van Maldegem wordt
opgebouwd uit de opeenvolgende leden van Onderdijke, Buisputten, Zomergem, Onderdale, Ursel,
Asse en Wemmel.

ESHER milieu-natuur

januari 2005

23

Uitgebreid bosbeheersplan Kloosterbos – Algemene beschrijving

Het Lid van Onderdijke (dikte 8 m) grenst onmiddellijk aan de quartaire afzettingen. Het bestaat uit
grijsblauwe zware, niet kalkhoudende klei. Het Lid van Buisputten (dikte 5 m) bestaat uit donkergrijs
matig fijn glauconiet- en glimmerhoudend zand. Het Lid van Zomergem (dikte 9 m) bestaat uit niet kalken niet glauconiet houdende grijsblauwe klei tot zware klei. Het Lid van Onderdale (dikte 3 m) bestaat
uit glauconiet- en glimmerhoudend donkergrijs matig fijn zand. Het Lid van Ursel (dikte 10 m) bestaat
uit weinig of niet kalk- en glauconiethoudende homogene grijsblauwe tot blauwe klei. Het Lid van Asse
(dikte 2 m), dat naar boven toe geleidelijk overgaat naar het Lid van Ursel bestaat uit sterk
glauconiethoudende zandige klei. Het lid van Wemmel (dikte 3 m) bestaat ten slotte uit grijs
glauconiethoudend fijn zand, dat kleiiger wordt naar boven toe.
Onder de Formatie van Maldegem bevinden zich de Formaties van Lede en Aalter, die in het Midden
Eoceen werden afgezet en de Formatie van Gent, die gedurende het Onder Eoceen werd afgezet.
De Formatie van Lede (dikte 14 m) bestaat uit grijs, matig tot fijn kalkhoudend zand. De afzettingen van
de Formatie van Aalter ter hoogte van het studiegebied behoren meer bepaald tot het Lid van
Oedelem. Deze afzettingen bestaan uit bleekgrijs matig fijn tot fijn zand en hebben een dikte van 14
m. De afzettingen van de Formatie van Gent ter hoogte van het studiegebied behoren meer bepaald
tot het Lid van Vlierzele. Deze afzettingen bestaan uit grijsgroen glauconiethoudend fijn zand.

2.3 Beschrijving van het biotisch milieu
2.3.1 Bestandskaart
Een bestandskaart is opgenomen onder kaart 4. Voor verdere toelichting bij deze bestandskaart
wordt hier verwezen naar tabel 4.
Tabel 4: Bestanden
Huidig
perceel- of
bestandsnummer

Oud perceelof bestandsnummer

Naam

GROEP I
1
1a

3

Grote heiput

Oppervlakte
(m²)

Oppervla
kte t.o.v
totaal
bestand
(%)

Boomsoort

Jaar van
aanplant

273.615

Pc/Ps/Eps*

1923-1960

54.165

Pc/Eps

1936-1960

Pc/Eps

1939-1954

22.485

3c/d/e
3c
(gedeeltelijk)
3d

55,08

Pc

1939-1940

8.500

37,80

Pc

1950-1954

7,12

Eps

1960

Pc

1936-1950

12.385

3e

1.600

3a/b/c

31.680

3a

7.000

22,1

3b

16.035

50,62

1936

3c gedeeltelijk)

8.645

27,28

1939-1940

1b

2
2a
2b
3
3a
3b
4
4a
4b

4

5

Van der Weebos

52.590
19.453

100

33.997

100

61.295
35.770

100

24.996

100

43.300
6

Van der Weebekbos

10.800

8

Konijnenbos

32.500

8a
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Gislainbos

14.000

100

1950

Pc

1940-1941

Pc

1938-1940

Ps

1923-1929
1929
1923-1929

43,08

1929
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8b

5
5a
5b

7

18.500

Kerkhovebos

11

6a
6b
6c
7
7a
7b

11b

Vande
Woestijnebos

Pc

1944-1951

13.456

1944-1945

11a

28.544

100

1944-1945

9/10

55.280

10c

Hazebos

14.680

10a/b

Hazebos

29.600

Ps/Pc
100

1948-1958

Ps

1948

Ps/Pc

1952-1956

10a

21.600

72,97

Ps

1956

10b

8.000

27,03

Ps/Pc

1952

100

Pc

1958

Ps

1919-1947

9

Langeleedse bek

11.000

17

Bijloke

32.200

Moysonbos

28.150

100

1919

4.050

100

1947

50.501

Pc/Ps

1923-1950

12b/c

44.361

Pc/Ps

1923-1934

12b/c

19.572

Pc/Ps

1923-1934

12b

2.178

11,13

Ps

1923

88,87

12

Pc

1934

Pc/Ps

1923-1934

6,54

Ps

1923

23.167

93,46

Pc

1934

6.140

100

Pc

1950

Pc/Ps

1922-1979

Pc

1979

Pc

1950-1951

Pc/Ps

1922-1935

Pc

1935

12c

17.394

12b/c

24.789

12b

1.622

12c
12a

30.043

10b
10c

13a
14a/b

Leste vossengat

14a
14b
15

Smetsbos

3.300
3.020
23.723

100
100

9.000

37,94

14.723

62,06

55.858
55.858

15a/b

100

Ps

1922

Pc/Ps

1923-1954

Pc/Ps

1923-1954

15b

7.566

15a/b

48.292

15a

36.000

74,55

Ps

1923

15b

12.292

25,45

Pc

1951-1954

Ps

1921-1947

16

Jagersbos

16a
16b

GROEP III

ESHER milieu-natuur

61.250

11a

13b

13
13a

1919-1979

1951

10a

12

Pc/Ps

100

Lapperbossen of
Hoogelanden
Meersbekbos

11
11a/b
11a
11b

329.632

100

17b

9c
10

1945

19.250

17a

9b

1923
Pc

33.725

6

9
9a/b
9a

62.265
21.523

GROEP II

7c
8

56,92

25/24
25a/b

Leste Vossengat-Z

44.500

Pc

1951-1954

Pc/ps

1923-1954

43.200

97,08

1921

1.300

2,92

1947

297.829

Pc/Ps

45.938

Pc/Ps

1922-1951

17.643

Pc/Ps

1922-1935

Pc

1935

Ps

1922

25a

9.500

53,85

25b

8.143

46,15
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13b
14
15
15a
15b
16

24

20b

Pc

1950-1951

100

Pc

1954

Pc

1954

Van Lokerenbos-Z

36.482

Van Lokerenbos-N

33.518

Molenbos

20.405

60,88

13.113

39,12

1954
1954

57.000

Pc

1954-1977

19a

46.000

80,70

1976-1977

19b

11.000

19,30

1954

100

18

Molenbek

30.030

26

Hoge Landen

36.628

Pc

1954

Pc

1951-1980

2.997

8,18

1951-1954

26b

10.250

27,98

1956

26c

10.250

27,98

1980

26d

13.131

35,86

1951-1954
Pc/Ps

1923-1960

13.000

44,51

Ps

1923

22b

5.650

19,35

Pc

1934

22c

8.653

29,63

Pc

1944

22d

1.900

6,51

Pc

1959-1960

Pc

1950-1975

22

Walderdonckbos

22a

20
20a

100

20

26a

19

28.295

23

19

17
18

Leningbek

21

Bagerbos

29.203

29.000
9.500

21a/b

1950-1954

21a

5.000

52,63

21b

4.500

47,37

21c/d

19.500

21c

14.500

74,36

1975

21d

5.000

25,64

1954

TOTAAL

1950
1954
1954-1975

901.076

Pc/Ps/Eps

1919-1980

* Pc = Corsicaanse den - Ps = Grove den - Eps = Fijnspar
In tabel 5 wordt per boomsoort het jaar van aanplant en de oppervlakte weergegeven. Deze
gegevens zijn ook gedetailleerd weergegeven op kaart 8.
Tabel 5: Aanplanten in het Kloosterbos
Oppervlakte (% van

Jaar van

Oppervlakte

Oppervlakte

aanplant

(m²)

(% t.o.v. totaal)

Fijnspar

1960

1.600

0,18

100

Corsicaanse den

1929-1980

659.530

73,19

100

1929-1936

64.710

7,18

9,81

1940-1944

134.922

14,97

24,55

1945-1947

62.265

6,91

9,44

1948-1951

130.385

14,47

19,77

1954

91.906

10,20

13,94

1956-1958

11.000

1,22

1,67

Boomsoort
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Grove den

Totaal

1960-1977

87.900

9,76

13,21

1979-1980

76.442

8,48

11,59

1919-1958

239.946

26,63

100

1919-1923

120.166

13,34

50,09

1929-1936

43.300

4,81

18,29

1945-1947

32.200

3,57

13,41

1948-1951

14.680

1,63

6,12

1952

8.000

0,89

3,34

1956-1958

21.600

2,40

0,90

1919-1980

901.076

100

-

2.3.2 Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens
Voor een schematische weergave van de algemene kenmerken en de dendrometrische gegevens per
perceel en bestand wordt verwezen naar de fiches opgenomen in bijlage 3. Onder deze paragraaf
worden de algemene kenmerken per bestand besproken. Voor een uitgebreide beschrijving van de
kruidachtige vegetatie van de percelen en bestanden wordt hier verwezen naar paragraaf 2.3.4 en
kaart 11 en kaart 12.

Bestandskenmerken
Perceel 1
De gelijkvormige boomlaag van dit perceel bestaat grotendeels uit Corsicaanse den van zo’n 50 à 60
jaar oud. Opmerkelijk is het regelmatige rabattenpatroon (gracht van halve meter breed en diep om de 4
meter), dat in geen enkel ander perceel in het Kloosterbos aanwezig is en wijst op een plaatselijk
vochtigere bodem. Daarnaast dienen ook de twee enkele eikendreven vermeld die het perceel ten
westen en ten oosten begrenzen.
Amerikaanse vogelkers is in hier slechts in zeer geringe mate aanwezig.
Bestand 1a
In dit bestand zijn de volgende elementen
vermeldenswaardig:
o

massale spontane verjonging van
Ruwe berk op de noordelijke helft van
het 0,16 ha grote oppervlak dat
oorspronkelijk aangeplant was met
Fijnspar. Van deze Fijnsparren schiet
slechts nog één exemplaar over.

o

het overige deel van de oorspronkelijk
met Fijnspar beplantte oppervlakte
bestaat
uit
een
open
plek
gedomineerd door Adelaarsvaren.

o

aanwezigheid van enkele Zomereiken
in noordoostelijke hoek bestand.

ESHER milieu-natuur

Massale verjonging van Ruwe berk in bestand 1a

januari 2005

Uitgebreid bosbeheersplan Kloosterbos – Algemene beschrijving

o

27

open plek met niet-bosvegetatie (zie § 2.3.5) in noordwestelijke hoek bestand.

Bestand 1b
In dit bestand zijn de volgende elementen vermeldenswaardig:
o

aanwezigheid van open plek gedomineerd door Adelaarsvaren in zuidoostelijke hoek.

o

massale spontane verjonging van Ruwe berk langs het pad dat het bestand ten noordwesten
afgrenst.

Percelen 2 en 3
Deze uniforme percelen werden in 1940 en 1941 ingeplant met Corsicaanse den. Tot op heden
bestaat de gelijkvormige bovenetage van deze bestanden exclusief uit deze soort, andere
boomsoorten komen hier niet voor. De ijle onderetage bestaat uit Gewone vlier, Trosvlier, Gewone
lijsterbes, Spork en Amerikaanse vogelkers. Deze laatste is slechts sporadisch aanwezig in perceel 2,
maar treedt iets nadrukkelijker op de voorgrond in perceel 3.
Perceel 4
Bestand 4a
De bovenetage van dit bestand wordt gedomineerd door Grove dennen van ongeveer 50 jaar oud.
Verspreid tussen de dennen komen een vijftal Amerikaanse eiken en enkele Zomereiken voor. In de
struiklaag van dit bestand treedt Amerikaanse vogelkers dominanter op dan in elk ander bestand van
het Kloosterbos. Lokaal konden enkele vogelkersen reeds opklimmen tot in de nevenetage.
Opgemerkt dient dat deze soort in het najaar van 2004 bestreden werd (manueel uittrekken kiemplanten,
omzagen oudere individuen), waardoor haar dominantie momenteel afgenomen is.
Bestand 4b
De bovenetage van dit bestand wordt gedomineerd door Grove dennen van ongeveer 75 jaar oud.
Verspreid tussen deze dennen komen echter enkele codominante Zomereiken voor. Vaak wortelen
deze Zomereiken vlak naast een den. Ook in dit bestand is de dominantie van Amerikaanse vogelkers
in de struiklaag aanzienlijk (voornamelijk langs de oostelijke rand), maar ze is toch heel wat minder dan in
bestand 4a.
Percelen 5 en 6
Deze uniforme percelen werden in 1951 (bestand 6a) en 1945 (overige bestanden) ingeplant met
Corsicaanse den. Tot op heden bestaat de boomlaag van deze bestanden exclusief uit deze soort,
andere boomsoorten komen hier nagenoeg niet voor. De enige uitzondering hierop wordt gevormd
door de Zomereiken die aanwezig zijn op de grens van het perceel 5 met het perceel van de
voormalige herberg “Summertime”. Amerikaanse vogelkers is slechts in beperkte mate aanwezig in
deze struiklaag van deze percelen.
Perceel 7
De boomlaag van dit perceel wordt gedomineerd door Grove den en Corsicaanse den die hier van
1948 t.e.m. 1958 werd ingeplant. Verspreid tussen deze Grove dennen komen enkele codominante
Zomereiken voor. Amerikaanse vogelkers komt over het grootste deel van dit perceel in eerder
geringe mate voor. In bestand 7b, en meer bepaald langs het pad dat perceel 7 scheidt van perceel 4
domineert deze exoot echter de kruidlaag.
Perceel 8
Dit perceel werd grotendeels ingeplant met Grove den in 1919. Dit geldt niet voor de noordoostelijke
hoek van dit perceel, waar de laatste aanplant van Grove den slechts dateert van 1947. Zoals in het
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overgrote deel van de oudere Grove den aanplanten van het Kloosterbos komen ook in de boomlaag
van dit perceel enkele Zomereiken voor, en dit codominant met de aangeplante dennen. Opmerkelijk
is evenwel dat Zomereik in de zuidwestelijke hoek van dit perceel de boomlaag domineert. In deze
hoek komt tevens een goed ontwikkelde, door Spork gedomineerde onderetage voor.
Perceel 9
In dit perceel dient het voorkomen van een jonge, lijnvormige aanplant van Zomereik langs beide
zijden van het fietspad dat de grens vormt tussen enerzijds de bestanden 9a en 9b en anderzijds het
bestand 9c vermeld. Aan de bestandsranden komt een ijle struiklaag gedomineerd door Gewone vlier
voor. Ook de lijnvormige open plek langs de R4 met een waardevolle vegetatie (zie § 2.3.5) dient
vermeld.
Bestanden 9a en 9b
De gelijkvormige boomlaag van het grootste gedeelte van dit perceel wordt volledig gedomineerd door
de Corsicaanse dennen die hier 70 jaar geleden ingeplant werden. Opmerkelijk is evenwel het
voorkomen van een 30m brede band langs het bovenvermelde fietspad waar Grove den van 80 jaar
oud de boomlaag domineert.
Bestand 9c
De gelijkvormige boomlaag van dit perceel wordt volledig gedomineerd door Corsicaanse den die hier
van 1948 t.e.m. 1958 werd ingeplant. Vermeldenswaardige elementen zijn hier niet aanwezig.
Perceel 10
De lijnvormige open plek langs de R4 in de westelijke 15 m van dit perceel dient vermeld. De vegetatie
van deze open plek wordt besproken onder paragraaf 2.3.5.
Bestand 10a en 10b
De gelijkvormige boomlaag van deze bestanden wordt gedomineerd door Corsicaanse dennen die
hier respectievelijk in 1979 en in 1951 werden aangeplant. Tussen deze dennen komen enkele
codominante Amerikaanse – en Zomereiken voor. In bestand 10a ontbreekt een struiklaag, in bestand
10b komt een ijle struiklaag gedomineerd door Gewone vlier voor.
Bestand 10c
De gelijkvormige boomlaag van dit bestand wordt deels gedomineerd door 82 jaar oude Grove den en
deels door 70 jaar oude Corsicaanse den. De zeer ijle struiklaag bestaat exclusief uit Gewone vlier.
Perceel 11
De gelijkvormige boomlaag van bestand 11a en de zuidwestelijke rand van bestand 11b wordt volledig
gedomineerd door de Corsicaanse dennen die hier 70 jaar geleden werden ingeplant.
De gelijkvormige boomlaag van het overige deel van bestand 11b wordt gedomineerd door
voornamelijk in 1921 ingeplante Grove dennen in ijle tot ruime stand. Verspreid tussen deze dennen
komen enkele codominante Zomereiken voor. Vaak wortelen deze Zomereiken vlak naast een den.
De struiklaag is zeer ijl en bestaat uit Gewone lijsterbes, Zomereik, Spork en Amerikaanse vogelkers.
Deze laatste soort komt slechts sporadisch voor in dit bestand en vormt nergens een probleem naar
dominantie.
Perceel 12
De boomlaag van dit perceel wordt gedomineerd door voornamelijk in 1921 ingeplante Grove dennen
in ijle tot ruime stand. Verspreid tussen deze dennen komen enkele codominante Zomereiken voor.
De struiklaag is zeer ijl en bestaat uit Gewone lijsterbes, Zomereik, Spork en Amerikaanse vogelkers.
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Deze laatste komt slechts sporadisch voor in dit perceel, behalve over zo’n 0,35 ha tegen de
noordelijke grens van het perceel, waar ze de struiklaag lokaal domineert.
Perceel 13
De bestanden 13a en 13b worden gescheiden door een onbeplante strook die volledig overgroeid is
door bramen en Adelaarsvaren en op het terrein moeilijk terug te vinden is.
Bestand 13a
Dit bestand bestaat deels uit 70 jaar oude Grove den, deels uit 70 jaar oude Corsicaanse den. In de
extreem westelijke hoek van het bestand domineert Amerikaanse eik evenwel de boomlaag. Aan de
rand van het bestand, grenzend aan de spoorweg komt een mantelvegetatie voor bestaande uit
massale verjonging van Ruwe berk.
Bestand 13b
De boomlaag van dit bestand wordt gedomineerd door 50 jaar geleden ingeplante Corsicaanse den.
Andere boomsoorten komen hier niet voor. Opmerkelijk is evenwel het voorkomen van 2 à 3m hoge
verjonging van Gewone esdoorn langs de zuidelijke bestandsgrens, tegen de weg die de percelen 13
en 18 scheidt.
Percelen 14, 15, 16 en 17
De gelijkvormige boomlaag van deze percelen wordt volledig gedomineerd door de Corsicaanse
dennen die hier deels 30 (centrale deel perceel 16) en deels 70 (overige deel perceel 16 en overige
percelen) jaar geleden werden ingeplant. Enkel langs de weg die de zuidelijke grens vormt van
bestand 14c komen enkele sterk verspreide Zomereiken voor. Afgezien van enkele sterk verspreide
Gewone vlieren is een struiklaag nagenoeg afwezig in deze percelen. In perceel 16 komen twee grote
open plekken voor.
Perceel 18
De gelijkvormige boomlaag van dit perceel wordt volledig gedomineerd door Corsicaanse dennen.
Deze dennen werden hier in 1954 (bestand 18a, gedeelte bestanden 18b en 18c, bestand 18d); 1956 en
1980 (gedeelte van bestanden 18b en 18c) aangeplant. In de aanplanten van 1980 vonden tot op heden
geen dunningen plaats, waardoor struik- en kruidlaag hier ontbreken. In de oudere aanplanten is
daarentegen wel een relatief gesloten, door Gewone vlier gedomineerde kruidlaag aanwezig.
Perceel 19
De gelijkvormige boomlaag van het noordelijke, hoger gelegen deel van dit perceel wordt
gedomineerd door 80 jaar oude Grove dennen in ijle stand. Inheems loofhout komt hier nagenoeg niet
voor. In de lager gelegen zuidelijke helft van het perceel domineert van oost naar west 70, 60 en 45
jaar oude Corsicaanse den de redelijk ongelijkvormige boomlaag. In de neven- en onderetage van de
zuidelijke helft van perceel 19 komt relatief veel inheems loofhout voor. Het betreft hier concreet Ruwe
berk, Zomereik, Boswilg, Spork en Gewone lijsterbes.
Niet enkel in, maar ook op de randen van dit perceel is relatief veel inheems loofhout aanwezig. Langs
de weg die de noordelijke rand vormt van dit perceel komen verspreid enkele Zomereiken voor. Langs
de spoorweg die de oostelijke rand vormt van dit perceel komt een zoom van jonge Zomereik, Boswilg
en Ruwe berk voor. De zuidelijke rand van dit perceel wordt ten slotte afgeboord door een enkele
beukendreef.
Perceel 20
De gelijkvormige boomlaag van dit perceel wordt volledig gedomineerd door de Corsicaanse dennen
die hier 30 (centrale deel) en 50 (oostelijke en westelijke deel) jaar geleden werden ingeplant.
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Vermeldenswaardig is evenwel het voorkomen van een goed ontwikkelde zoomvegetatie met
Zomereik, Ruwe berk, Boswilg, Spork en Gewone lijsterbes langs het grootste deel van de zuidelijke
rand van dit bestand.

Boomsoortensamenstelling
In tabel 4 en tabel 6 zijn de gegevens van de soorten in de boomlaag weergegeven. De
hoofdboomsoort in het Kloosterbos is Corsicaanse den die meer dan 80% van het aantal bomen
uitmaakt. Grove den domineert in ongeveer over ¼ van het bos maar gezien de Grove
dennenbestanden vrij ijl zijn, maakt Grove den maar 14% van het aantal bomen uit.
Verder komen in klein aantal en buiten de proefvlakken nog Zomereik, Ruwe berk, Gewone lijsterbes,
Amerikaanse eik, Beuk, Gewone esdoorn en één enkele Witte paardekastanje voor.
De struiklaag in het Kloosterbos is weinig ontwikkeld. Gewone vlier komt het meest voor, verder nog in
beperkte mate Spork en Gewone lijsterbes. In het noordelijk deel van het bos komt vrij veel Trosvlier
voor en Amerikaanse vogelkers domineert maar op een beperkt aantal plaatsen (percelen 4 en 7).

Dendrometrische gegevens
In het Kloosterbos komt gemiddeld 757 bomen/ha voor, met een minimum van 236 bomen/ha (Grove
den) in bestand 8 en een maximum van 2.410 bomen/ha in de jonge dennenaanplant in bestand 20b.
Het gemiddeld bestandsgrondvlak bedraagt 41 m²/ha en het gemiddeld bestandvolume is 364 m³/ha.
Telkens is het aandeel Corsicaanse den hierin ongeveer 84%.
Voor gedetailleerde gegevens per bestand zie bijlage 3.
Tabel 6: Samenvattende gegevens van de boomlaag per bestand
Stamtal
Perceel

1
2
3
4
5

6

7

8
9

Grondvlak

relatief

Volume

relatief

Bestand

Boomsoort

absoluut
(#/ha)

(% t.o.v.
totaal
bestand)

absoluut
(m²/ha )

(% t.o.v.
totaal
bestand)

absoluut
(m³/ha )

relatief (%
t.o.v. totaal
bestand)

1a
1b
2a
2b
3a
3b
4a
4b
5a
5b
6a
6b
6c
7a
7b

Corsicaanse den
Corsicaanse den
Corsicaanse den
Corsicaanse den
Corsicaanse den
Corsicaanse den
Grove den
Grove den
Corsicaanse den
Corsicaanse den
Corsicaanse den
Corsicaanse den
Corsicaanse den
Grove den
Grove den
Corsicaanse den

7c

Totaal
Corsicaanse den

605
544
550
550
383
383
835
321
560
560
756
413
413
835
228
982
1210
1346

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
19
81
100
100

53,42
53,81
52,32
52,32
29,61
29,61
47
22,71
40,53
40,53
47,73
32,75
32,75
47
12,70
40,40
53,10
55,36

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
24
76
100
100

550,1
542,6
604,2
604,2
311,9
311,9
401,7
179,1
393
393
416,6
342,8
342,8
401,7
108,6
319,2
427,8
437,4

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
25
75
100
100

8

Grove den

236

100

21,17

100

214,4

100

9a

Corsicaanse den
Grove den

507
37
544

93%
7%
100

43,79
2,57
46,4

94%
6%
100

423,4
20,4
444

95%
5%
100

Totaal
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Corsicaanse den
Grove den

530
23

96%
4%

45,76
1,64

97%
3%

442,5
13

97%
3%

553

100

47,4

100

455

100

10c

Totaal
Corsicaanse den
Corsicaanse den
Corsicaanse den
Grove den
Corsicaanse den

756
2829
756
207
164

100
100
100
56%
44%

47,62
58,47
47,73
14,5
12,78

100
100
100
53%
47%

415,7
260,7
416,6
115,2
138,5

100
100
100
45%
55%

Totaal
Corsicaanse den

371

100

27,3

100

254

100

11a

923

100

53,78

100

490

100

11b

Grove den
Corsicaanse den

251
221

53%
47%

17,54
12,88

58%
42%

139,4
117,4

54%
46%

9b
9c
10a
10b
10

11

472

100

30,4

100

257

100

923
233
113
346

100
67%
33%
100

53,78
18,16
8,22
26,4

100
69%
31%
100

490
196,8
68,7
266

100
74%
26%
100

756
562

100
100

47,73
35,01

100
100

416,6
316,4

100
100

13a

Totaal
Grove den
Corsicaanse den
Grove den

13b
14

Totaal
Corsicaanse den
Corsicaanse den

15a

Corsicaanse den

923

100

53,78

100

490

100

15b

Corsicaanse den

923

100

53,78

100

490

100

16

16

Corsicaanse den

2456

100

56,07

100

288,3

100

17
18

17
18

19

19

Corsicaanse den
Corsicaanse den
Corsicaanse den
Grove den

100
100
79%
21%
100

45,85
55,36
19,36
7,86
27,2

100
100
71%
29%
100

406,3
437,4
181,1
65,7
247

100
100
73%
27%
100

20

20a
20b

Totaal
Corsicaanse den
Corsicaanse den
Corsicaanse den

825
1346
395
108
503
710
2410
637

100
100
84%

52,1
59,56
33,25

100
100
83%

484,6
343,6
298,0

100
100
84%

Grove den

117

16%

6,81

17%

58,1

16%

Totaal

757

100

40,9

100

364

100

12

13

14
15

12

Volledige bos

In maar een beperkt aantal proefvlakken was er een struiklaag aanwezig en dan nog beperkt tot
Gewone vlier en Amerikaanse vogelkers.
Tabel 7: Samenvattende gegevens van de struiklaag per bestand
Perceel

Bestand

Boomsoort

Stamtal levend
(#/ha)

Verspreiding

Verjonging

Hoogte (cm)

5

5a

Vlier

157

Verspreid

NV

200-400

6a

Am. vogelkers

157

Verspreid

NV

200-400

6

6b

Am. vogelkers

157

Verspreid

NV

200-400

6c

Am. vogelkers

157

Verspreid

NV

200-400

10a

Vlier

157

Verspreid

NV

200-400

10b

Vlier

157

Verspreid

NV

200-400

10c

Vlier

157

Verspreid

NV

200-400

13a

Vlier

472

Verspreid

NV

200-400

13b

Vlier

472

Verspreid

NV

200-400

14

Vlier

158

Verspreid

NV

200-400

10

13
14
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18
20

18

Vlier

906

Verspreid

NV

200-400

20a

Vlier

629

Verspreid

NV

200-400

20b

Vlier
Amerikaanse
vogelkers
Vlier

629

Verspreid

NV

200-400

11

Verspreid

NV

200-400

97

Verspreid

NV

200-400

Totaal

108

-

-

-

Volledige bos

In het Kloosterbos is er weinig natuurlijke verjonging (NV), dit blijkt ook uit de opnames waar maar in
enkele proefvlakken natuurlijke verjonging van Gewone vlier en Spork werd aangetroffen.
Tabel 8: Samenvattende gegevens van de verjonging per bestand
Perceel

Bestand

Boomsoort

Stamtal

Verspreiding

Verjonging

Hoogte (cm)

5

5a

Vlier

629

Verspreid

NV

150-199

6a

Vlier

629

Verspreid

NV

150-199

6b

Verspreid

NV

150-199

6

20

Vlier

629

6c

Vlier

629

Verspreid

NV

150-199

20a

Sporkehout

629

Homogeen

NV

150-199

Sporkehout
Sporkehout
Vlier

465
164
58

Verspreid
Homogeen
Verspreid

NV
NV
NV

150-199
150-199
150-199

Sporkehout

10

Homogeen

NV

150-199

Sporkehout

10

Verspreid

NV

150-199

Totaal

79

-

-

-

20b

Volledige bos

Door de intensieve dunningen die in het Kloosterbos worden uitgevoerd is er weinig dood hout
aanwezig. Het is vooral in de jonge denaanplanten waar nog niet in gedund werd, dat er dun staand
dood hout aanwezig is.
Tabel 9: Samenvattende gegevens van staand dood hout per bestand
Stamtal
Perceel

Bestand

10

10a

11

11b

16

16

17

17a

18

18

19

19

20

20b

Volledige bos

Boomsoort

Sortiment

Corsicaanse
dun*
den
Corsicaanse
dik*
den
Corsicaanse
dun
den
Corsicaanse
dun
den
Corsicaanse
dun
den
Corsicaanse
dun
den
Corsicaanse
dun
den
Corsicaanse
dik
den
Corsicaanse
dun
den
Totaal

absol
uut

Grondvlak
relatief (%
t.o.v. totaal
bestand)

Volume
relatief (%
t.o.v. totaal
bestand)

(#/ha)

relatief (%
t.o.v. totaal
bestand)

118

100%

0,62

100

2,8

100%

10

100%

0,56

100

5,8

100%

95

100%

0,51

100

2,3

100%

39

100%

0,38

100

2,5

100%

33

100%

0,17

100

0,8

100%

8

100%

0,04

100

0,2

100%

58

100%

0,35

100

1,7

100%

1

5%

0,03

32%

0,3

50%

11

95%

0,06

68%

0,3

50%

11

100%

0,09

100%

0,6

100%

absoluut
(m²/ha)

absoluut
(m³/ha)

* dun = omtrek 20–60 cm / dik = omtrek 60–120 cm
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2.3.3 Hogere planten
De plaats van voorkomen in het Kloosterbos van de in onderstaande tekst besproken soorten wordt
weergegeven op kaart 11.

Aandachtssoorten
In het Kloosterbos komen zes aandachtssoorten voor. Aandachtssoorten zijn plantensoorten die
wegens hun zeldzaamheid (kwartierhokfrequentieklasse 1 tot 4) en/of hun bedreiging (vermeld op Rode
Lijst als sterk bedreigd, bedreigd of achteruitgaand) bijzondere aandacht verdienen in dit beheersplan.

Grote wolfsklauw - Lycopodium clavatum
Drie individuen van deze zeer zeldzame Rode lijstsoort
(categorie: Bedreigd) werden aangetroffen langs de
spoorweg aan de rand van bestand 14b. Deze populatie
Grote wolfsklauw was tot voor de uitvoering van de
inventarisaties in het kader van het voorliggende
beheersplan niet bekend.
Grote wolfsklauw eist een beschutte, meestal licht
beschaduwde plek op kalkarme, matig droge zandgrond
die nooit echt onder water komt te staan en hoogstens
oppervlakkig uitdroogt.
In natuurlijke omstandigheden komen dergelijke abiotische
condities voor in vochtige heidegebieden en op
noordhellingen van stuifzandgebieden. Wegens de sterke
bedreiging van deze biotoop is Grote wolfsklauw de
voorbije eeuw sterk achteruitgegaan in Vlaanderen. Uit
recentere waarnemingen
blijkt echter dat ze zich
plaatselijk (opnieuw) weet
te
vestigen
op
antropogeen verstoorde
plaatsen zoals grindgroeven, karrensporen en
(spoor)weg-insnijdingen.
Grote Wolfsklauw werd in
Oost-Vlaanderen tot op
heden slechts op zes
locaties
waargenomen.
De laatste van deze
verspreiding Grote wolfsklauw in Vlaanderen (Flora Databank, 2004)
waarneming
dateert
echter reeds van 1985. Momenteel is de groeiplaats van Grote Wolfsklauw in het Kloosterbos dan ook
de enige gekende in de provincie Oost-Vlaanderen. Opmerkelijk is wel dat ze 15 km verwijderd is van
haar meest nabijgelegen vroeger gekende vindplaats (Waasmunster).
Er dient opgemerkt dat Grote wolfsklauw opgenomen is in bijlage A (volledig beschermde soort) van het
KB van 16 februari 1976 houdende maatregelen ter bescherming van bepaalde in het wild groeiende
plantensoorten (BS 24 maart 1976). Dit houdt in dat het verboden is deze soort:
-

buiten tuinen, parken en akkers deze soort te plukken, te verplanten, te beschadigen of te
vernielen;
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-

zowel in verse als in gedroogde toestand onder welke vorm dan ook in de handel te brengen,
kosteloos of tegen betaling af te staan of te vervoeren.

Welriekende agrimonie – Agrimonia procera
Twee grotere populaties van deze soort werden aangetroffen
aan de randen van bestand 11a, kleinere vindplaatsen zijn
gelegen op de grens van de Gebr. Naudtslaan en bestand 10c
en langs de spoorweg t.h.v. bestand 13a.
Welriekende agrimonie is een soort van zomen en kapvlakten op
matig vochtige tot droge leem- en zandgrond. Ze is minder
gebonden aan kalk dan de Gewone agrimonie, maar verkiest
niet te min toch een licht kalkhoudende bodem. Het voorkomen
van Welriekende agrimonie in het Kloosterbos kan dan ook
vermoedelijk verklaard worden door aanvoer van kalkrijk
materiaal bij de aanleg van paden en (spoor)wegen.
Welriekende agrimonie (KFK 2, zeer zeldzaam) werd tot op heden
nooit aangetroffen in het uurhok waarbinnen het Kloosterbos
gelegen is. Haar voorkomen
in het uurhok gelegen ten
oosten van het Kloosterbos
werd
wel
reeds
gedocumenteerd. Voorts zijn
van deze soort enkele sterk
verspreide
waarnemingen
gekend.

verspreiding Welriekende agrimonie in Vlaanderen (Flora Databank, 2004)

Gevlekte

scheerling

–

Conium maculatum
Een kleine populatie van deze
zeldzame
soort
werd
aangetroffen in bestand 1b,
langs het pad dat de
noordelijke grens vormt van
perceel 1.
Gevlekte scheerling is een
soort van humeuze, zeer
stikstofrijke, matig droge,
onbetreden
standplaatsen.
Dergelijke
voedselrijke
standplaatsen zijn van nature
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beperkt tot estuariene en fluviatiele aanspoelselgordels. Door de antropogene voedselaanrijking wordt
Gevlekte scheerling echter in toenemende mate aangetroffen in ruige vegetaties op tal van humeuze
bodems in bermen, terreininsnijdingen en aanplanten. Haar aanwezigheid in het Kloosterbos op een
van nature arme zandbodem wijst dan ook op een sterke exogene stikstofinput.
De aanwezigheid van Gevlekte scheerling in perceel 1 van het Kloosterbos is gekend sinds 2002
(Flora databank, 2004). Het oorspronkelijke, natuurlijke verspreidingspatroon van deze soort langs de
kust en langs de rivieren (o.m. de Maas en de Demer) wordt gemaskerd door het toenemende aantal
vindplaatsen op verstoorde plaatsen in het binnenland.

Bleekgele droogbloem – Gnaphalium
luteoalbum
Twee exemplaren van deze vrij zeldzame
soort (KFK 4) werden aangetroffen langs de
spoorweg ter hoogte van bestand 10c.
Bleekgele droogbloem is een pionierplant
van open, zonnige, matig voedselarme,
vochtige tot vrij droge basische zand- en
leembodems.
Dergelijke
standplaatsen
komen van nature voornamelijk voor nabij
de kust. Niet te min wordt ze in toenemende
mate ook in het binnenland aangetroffen
waar ze verschijnt op antropogeen
beïnvloede standplaatsen zoals
(spoor)wegbermen,
zandafgravingen en kapvlaktes.
Tot op heden was Bleekgele
droogbloem niet gekend van het
uurhok
waarbinnen
het
Kloosterbos is gelegen. Ze werd
wel reeds aangetroffen in twee
aangrenzende uurhokken.

verspreiding Bleekgele droogbloem in Vlaanderen (Flora Databank, 2004)
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Trosvlier – Sambucus racemosa
Deze vrij zeldzame, niet inheemse struik werd verspreid in de
percelen 3, 5, 6 en 7algemeen aangetroffen.
Trosvlier is een soort van zomen, kapvlakten en struwelen op
kalkarm, matig voedselarm, matig vochtig tot droog zand,
leem en veen. Trosvlier produceert afbreekbaar strooisel
zodat hij als bodemverbeteraar geldt. Omwille van die
eigenschap en haar esthetische kwaliteiten werd Trosvlier
vaak aangeplant als onderetage bij (her)bebossingen.

Vanuit deze aanplanten verjongt ze
echter gemakkelijk. Thans kan ze als
volledig ingeburgerd beschouwd
worden. Trosvlier wordt voornamelijk
aangetroffen in de oostelijke helft
verspreiding Trosvlier in Vlaanderen (Flora Databank, 2004)
van Vlaanderen. Zwaartepunten van
haar actuele verspreiding zijn
gelegen in de Voerstreek, de Noorder-Kempen en het Brabants Heuvelland.
De waarneming van Trosvlier in het Kloosterbos is de eerste in het betreffende uurhok, en de elfde in
Oost-Vlaanderen.

Scherpe fijnstraal – Erigeron acer
Een kleine populatie (10-tal individuen) van deze Rode lijstsoort
(categorie: Kwetsbaar, KFK 4) werd aangetroffen in de
erfdienstbaarheidzone langs de R4.

verspreiding Scherpe fijnstraal in Vlaanderen (Flora Databank, 2004)

Scherpe fijnstraal komt voor op droog, voedselarm tot matig voedselrijk, niet tot matig kalkhoudend
zand, zandige klei en leem. Voorts eist ze een zonnige, open standplaats. In dichte vegetaties wordt
ze immers makkelijk verdrongen door meer competitievere plantensoorten.
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Groeiplaatsen die voldoen aan deze abiotische eisen zijn in Vlaanderen voornamelijk gelegen in het
kustgebied, de polders en de leemstreek. Waarnemingen van Scherpe fijnstraal in de zandstreek
(waarbinnen ook het Kloosterbos gelegen is) zijn heel wat zeldzamer.

Achteruitgaande soorten
Achteruitgaande soorten zijn soorten die momenteel nog niet bedreigd zijn in Vlaanderen, maar op
korte termijn wel op de Rode lijst kunnen terechtkomen als de factoren die de bedreigingen
veroorzaken, blijven voortduren en beschermingsmaatregelen uitblijven. In het Kloosterbos komen 4
achteruitgaande soorten voor.
In de heischrale restgrond langs de R4 en in het centrum van de bospercelen 2, 3, 5 en 6 werd
Struikhei (Calluna vulgaris) aangetroffen. Deze momenteel nog algemene soort is karakteristiek voor
zonnige tot licht beschaduwde, vochtige tot droge, voedselarme, zure, humeuze bodems. Ze treedt op
als structuur- en aspectbepalende soort in droge heiden, en is een achteruitgaande soort door de
gestage achteruitgang van dit biotoop in onze streken gedurende de voorbije twee eeuwen. Gezien
Struikheide niet kiemt onder scherm vormt haar aanwezigheid in het hart van enkele bospercelen van
het Kloosterbos met zekerheid een relict van het onontgonnen wastinegebied met heide dat hier tot
de
het einde van de 18 eeuw aanwezig was. De aanwezigheid van deze plantensoort in het centrum
van de bospercelen duidt er tevens op dat de boomlaag van de betreffende percelen sinds de
bebossing ten gevolge van sterke dunningsregimes en/of korte bedrijfstijden nooit gedurende langere
tijd volledig gesloten was. Struikheide kwijnt immers snel weg bij sterke overschaduwing.
In het centrum en langs de randen van de vochtigere noordelijke percelen (1 t.e.m. 7) van het
Kloosterbos werd Pijpenstrootje (Molinia caurulea) aangetroffen. Deze soort heeft een brede
ecologische amplitude en komt dan ook voor in een ruim scala aan ecotopen gaande van hoogveen
over vochtige heide en onbemest grasland tot eerder vochtige of humeuze, ijle struwelen en bossen.
Haar status als achteruitgaande plantensoort heeft Pijpenstrootje is te wijten aan het feit dat ze bij
aanrijking van haar standplaats met fosfaat ten onder gaat in de concurrentiestrijd tegen zich sterk
vegetatief uitbreidende grassen zoals Duinriet en Kweekgras. Dit fenomeen van verdringing van
Pijpenstrootje bij aanrijking van de standplaats met fosfaat is merkbaar in een 50 m brede rand van de
percelen 2, 3, 5 en 6 langs de Gebr. Naudtslaan, waar Pijpenstrootje nagenoeg afwezig is ten koste
van Duinriet.
Langs de dreef ten noordwesten van perceel 1 komen Tormentil en Knoopkruid voor, twee thans nog
algemene maar achteruitgaande soorten die nergens anders in het Kloosterbos werden aangetroffen.
Tormentil (Potentilla erecta) is een ganzeriksoort van zonnige, onbemeste, heischrale graslanden op
matig vochtige tot droge, voedselarme (voornamelijk fosfaatarme), zure, humeuze grond. Haar status als
achteruitgaande plant kan verklaard worden vanuit de achteruitgang van haar standplaats ten gevolge
van intensivering van het landgebruik. Knoopkruid (Centaurea Jacea s.l.) is de overkoepelende naam
voor een soortencomplex met een brede ecologische amlitude dat optimaal voorkomt in extensief
mesofiel cultuurgrasland (zogenaamd glanshavergrasland). Ten gevolge van de intensivering van de
landbouw (overbemesting, scheuren en inzaaien van graslanden, drainering, …) werden dergelijke mesofiele
graslanden in onze streken echter in belangrijke mate vernietigd; en treden weg- en laanbermen zoals
deze in het Kloosterbos op als refugium voor deze soort.
Gewone brunel (Prunella vulgaris) werd veelvuldig aangetroffen langs en op de paden van het
Kloosterbos, waar ze plaatselijk sterk op de voorgrond treedt. Deze zeer algemene soort komt voor in
een breed scala aan grazige vegetaties op vochtige, matig voedselrijke bodem. Ze staat te boek als
achteruitgaand ten gevolge van haar gevoeligheid voor bemesting.
Ten slotte werd Heggedoornzaad (Torilis japonica), een soort die als twijfelachtig achteruitgaand te
boek staat veelvuldig aangetroffen langs de perceels- en bestandsranden van het Kloosterbos. Deze
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soort is karakteristiek voor voedsel- (vooral stikstof-) rijke, neutrale, humeuze, matig vochtige grond en
komt dan ook algemeen voor in zomen, kapvlakten en jonge aanplanten.

Overige vermeldenswaardige soorten
Naast de hierboven vermelde aandachtssoorten
komen in het Kloosterbos ook enkele andere
vermeldenswaardige planten voor:
Op de onverharde, weinig gebruikte weg tussen
perceel 3 en 5; vlakbij de Gebr. Naudtslaan
werden de vrij algemene soorten Borstelbies
(Scirpus setaceus) en Liggend hertshooi (Hypericum
humifusum) aangetroffen. Deze soorten zijn beiden
karakteristiek voor pionierssituaties op natte, licht
zure, voedselarme zandgrond.

Gewoon langbaardgras

Kleine leeuweklauw

Dubbelloof

Kleine leeuwenklauw (Aphanes inexpectata) is een andere vermeldenswaardige soort die aangetroffen
werd langs een pad. Deze soort van zwak droge, voedselarme, zwak zure zandgrond werd massaal
aangetroffen langs het pad dat de noordwestelijke grens vormt van perceel 1.
Van de meer open vegetaties dienen de vrij algemene soorten Echt duizendguldenkruid (Centaurium
erythraea), Gewoon langbaardgras (Vulpia myuroides) en Slangekruid (Echium vulgare) vermeld te
worden.

Rankende helmbloem
Echt duizendguldenkruid
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Een kleine populatie Echt duizendguldenkruid werd aangetroffen in de open plek en langs de dreef
van bestand 1a. Gewoon langbaardgras komt massaal voor in de open plek langs de R4, ter hoogte
van het pad dat de noordelijke grens vormt van bestand 9a. Een kleine populatie Slangekruid werd
aangetroffen in de berm langs het fietspad tussen bestand 9c en de bestanden 9a en 9b.
In de bossfeer dienen tenslotte de vrij algemene soorten Dubbelloof (Blechnum spicant) en Rankende
helmbloem (Corydalis claviculata) vermeld te worden. Dubbelloof werd aangetroffen langs de dreef die
de noordoostelijke grens vormt van perceel 1. Rankende helmbloem komt abundant voor in het
gehele studiegebied. Beide soorten zijn karakteristiek voor bos en struweel op voedselarme
zandgrond, waarbij Dubbelloof een voorkeur vertoont voor eerder vochtige bodems en Rankende
helmbloem een voorkeur vertoont voor eerder droge bodems.

2.3.4 Paddestoelen
Bosgemeenschappen van voedselarme zandgronden met een boomlaag gedomineerd door
naaldbomen zijn over het algemeen uiterst arm aan hogere planten. Het bepalen van de
milieukwaliteit en de natuurwaarde van dergelijke naaldbossen aan de hand van de flora is dan ook
omzeggens onmogelijk.
Goed ontwikkelde naaldbossen op arme zandgrond dragen echter wel een potentieel zeer rijke
mycoflora. Deze mycoflora biedt een belangrijk houvast bij het bepalen van de milieukwaliteit en de
natuurwaarde en dus bij het sturen van het beheer van dennenbestanden op arme zandgrond.
De paddestoelen die eigen zijn aan naaldbossen kunnen grofweg onderverdeeld worden in twee
ecologische groepen.
Een eerste ecologische groep bestaat uit decompositoren en/of parasieten die gespecialiseerd zijn in
de afbraak van dood en/of levend naaldhout (bvb. Kopergroenzwam – Stropharia aeruginosa),
naaldenstrooisel (bvb. Dennemycena - Mycena metata) of dennenkegels (bvb. Oorlepelzwam – Auriscalpium
vulgare).
Een tweede ecologische groep bestaat uit soorten die als mycorrhizavormers (zogenaamde
‘boombegeleiders’) specifiek gebonden zijn aan naaldbomen, zoals onder meer de Gele ridderzwam
(Tricholoma equestre), de Duivelsbroodrussula (Russula sardonia) en de Bruine ringboleet (Suillus luteus).
Mycorrhiza’s zijn een symbiose (samenwerkingsverband) tussen planten en schimmels, waarbij de plant
suikers levert aan de schimmel, die op zijn beurt instaat voor een vlottere opname van nutriënten door
de boom, en een bescherming van de boom tegen zware metalen en bodempathogenen. Van de
naaldbomen die in onze streken aangeplant zijn vormen voornamelijk Grove den (Pinus sylvestris) en in
iets mindere mate Fijnspar (Picea abies) en Lork (Larix decidua) een symbiose met een groot aantal van
dergelijke specifieke boombegeleidende paddestoelensoorten. Aanplantingen van deze boomsoorten
zijn dan ook potentieel mycologisch zeer waardevol. Andere naaldboomsoorten, zoals ondermeer de
Corsicaanse den (Pinus nigra subsp. laricio) zijn dan weer veel minder interessant als waardboom voor
mycorrhizazwammen.
Het zijn voornamelijk deze mycorrhizapaddestoelen die een hoge indicatieve waarde hebben voor de
milieukwaliteit en de natuurwaarde van een bepaald naaldhoutperceel.
Meer specifiek zijn ze indicatief voor bepaalde abiotische bodemparameters; zoals onder meer
voedselrijkdom, zuurtegraad, opbouw van het humusprofiel en strooiselaccumulatie. Daarnaast geeft
de mycoflora van een dennenbos ook informatie met betrekking tot de gezondheidstoestand van de
aanwezige naaldbomen. Mycorrhizapaddestoelen zijn goed bruikbaar als bio-indicatoren in
naaldhoutbestanden. Door het groter aantal paddestoelen in vergelijking met hogere planten is deze
informatie en de daaruit volgende milieu-indicatie relatief nauwkeurig.
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Daarnaast zit een groot deel van de natuurwaarde van dennenbossen op zandgrond omsloten in deze
(boombegeleidende) paddestoelen. Dit komt enigszins door het feit dat andere taxonomische groepen
(hogere planten, insecten, …) hier ondervertegenwoordigd zijn. Toch is het voornamelijk de grote
potentiële diversiteit van boombegeleidende zwammen eigen aan naaldbossen en hun zeldzaamheid
en bedreiging die het grote aandeel van de mycoflora in de totale natuurwaarde van deze bossen
verklaart. Zo zijn niet minder dan 300 soorten paddestoelen kenmerkend en specifiek gebonden aan
naaldbossen. Van deze 300 soorten is zo’n 80 procent bedreigd (cijfers voor Nederland, Arnolds & Van
Ommering). Het spreekt dan ook voor zich dat naaldhoutbestanden met een rijke mycoflora behouden
en specifiek met het oog op de verdere ontwikkeling van deze mycoflora beheerd dienen te worden.
Een omvorming van naaldbossen naar loofbossen of heide wordt dan ook best voorbehouden voor die
naaldbossen met een geringere actuele en/of potentiële mycologische waarde.
Methodiek
In dit beheersplan wordt onder meer gebruik gemaakt van de mycoflora om de locaties waar het
naaldbos best bewaard wordt en de locaties waar het naaldbos mogelijk omgevormd kan worden naar
heide en/of loofbos uit te selecteren.
Aan de hand van twee inventarisaties topdagen worden hiertoe de mycorhizzazwammen van het
Kloosterbos gedetailleerd geïnventariseerd en gekarteerd. De eerste inventarisatie vond plaats op 8
oktober 2004, de tweede op 12 november 2004. De resultaten van deze kartering van de
mycorhizzazwammen van het Kloosterbos worden gepresenteerd op kaart 10.
Ook de niet boombegeleidende paddestoelen worden geïnventariseerd. Deze soorten worden echter
niet aangeduid op kaart. Ze zijn samen met de mycorhizzavormende soorten opgenomen in bijlage 1.
Bespreking resultaten
Tijdens de inventarisaties werden 67 soorten paddestoelen aangetroffen, waarvan 45 saprotrofe, 18
boombegeleidende en 4 parasitaire soorten. Zeldzame soorten werden niet aangetroffen,
vermeldenswaardig zijn 6 minder algemene soorten. Alle overige soorten zijn zeer tot vrij algemeen.
In dit onderzoek werd bijzondere aandacht besteed aan de boombegeleidende soorten. De locaties
waar boombegeleidende soorten werden aangetroffen worden weergegeven op kaart 10.
Uit deze kaart blijkt dat boombegeleidende soorten in het Kloosterbos omzeggens exclusief
voorkomen aan de interne bosranden gevormd door de paden en de spoorweg die het gebied
doorkruisen. Enkel in bestanden met bijmenging van loofhout (bestand 1a, perceel 17) werden
boombegeleidende soorten op enige afstand van een interne bosrand aangetroffen. In de percelen
beplant met Grove den werden enkele typische begeleiders van deze boomsoort op arme, zure
zandgrond verwacht. Opmerkelijk is dat in het Kloosterbos slechts twee dergelijke soorten werden
aangetroffen (Papilrussula en Rossige melkzwam); en dit langs en niet in de bestanden.
Het merendeel van de aangetroffen boombegeleiders bij loofhout zijn weinig kritische soorten wat
betreft stikstof aanrijking van de standplaats (o.m. Berijpte russula, Roodbruine slanke amaniet, Gewone
krulzoom, Geelwitte russula, …). Uitzonderingen op deze regel worden gevormd door Gewoon
eekhoorntjesbrood, Peperboleet en Narcisamaniet, drie begeleiders van Zomereik op schralere,
(zwak) zure zandgrond. Narcisamaniet wordt in de Rode Lijst (Walleyn & Verbeken, 2000) zelf vermeld
als kwetsbaar wegens zijn gevoeligheid voor aanrijking van de standplaats met stikstof
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Ook wat betreft saprotrofe paddestoelen zijn de
eigenlijke bestanden opmerkelijk arm. De saprotrofen
die hier voorkomen zijn bovendien grotendeels soorten
met een brede ecologische amplitude die weinig
gevoelig zijn aan verstoring en stikstofaanrijking van de
standplaats (o.m Nevelzwam, Paarse schijnridderzwam,
Eikenbladzwam, Botercollybia, …). Kleverige koraalzwam
dient evenwel vermeld als karakteristieke opruimer voor
naaldhout op schralere bodems. Als afbreker van
naaldenstrooisel zijn de Paardenhaartaailing en de
Gewimperde aardster vermeldenswaardig. Ook twee
afbrekers
van Dennenkegels, met name de
Oorlepelzwam en de Muizenstaartzwam dienen vermeld.
Daarnaast dienen van de open plek langs de R4 enkele
opruimers van eerder voedselarme , droge zandgrond
(o.m. de buikzwammen Loodgrijze, Zwartwordende en
Ruitjesbovist) vermeld te worden.

Oorlepelzwam

Conclusies
Uit de voorgaande resultaten kan besloten worden dat het Kloosterbos een eerder lage mycologische
waarde heeft:
o

Er werden slechts een gering aantal soorten paddestoelen aangetroffen.

o

Het merendeel van de aangetroffen soorten zijn bovendien zeer algemeen tot algemeen en weinig
verstoringsgevoelig. Er werd slechts één soort vermeld op de Rode lijst (Walleyn en Verbeken, 2001)
aangetroffen in het Kloosterbos.

Deze lage mycologische waarde is het meest uitgesproken voor de boombegeleidende
paddestoelsoorten. In het Kloosterbos werden een gering aantal soorten van deze ecologische groep
aangetroffen op een beperkt aantal locaties.
Bovengaand besluit dient evenwel genuanceerd:
o

Vanzelfsprekend droegen niet alle soorten die vegetatief aanwezig zijn in het Kloosterbos ook
werkelijk vruchtlichamen op het tijdstip van één der inventarisaties, waardoor deze soorten
onmogelijk opgemerkt konden worden. De soortenlijst opgenomen in bijlage 1 vormt dan ook
ongetwijfeld een sterke onderschatting van de werkelijke mycologische diversiteit van het
Kloosterbos. Om een volledig beeld te krijgen van de mycoflora van een terrein is immers een
hogere bemonsteringsfrequentie over een aangehouden periode vereist. Zo stelt Arnolds (1995)
dat bij een tweewekelijkse (!) bemonsteringsfrequentie niet minder dan 7 jaar vereist is vooraleer
alle paddestoelensoorten van een terrein met een stabiele mycoflora gekend zijn.

o

Enkele soorten uit taxonomisch kritische groepen (Hebeloma, Clitocybe, Inocybe, Mycena) werden in
het tijdsbestek van deze studie niet op naam gebracht, en zijn dan ook niet opgenomen in bijlage
1.

Volgende elementen vormen een verklaring voor de relatief lage mycologische waarde van het
Kloosterbos, die voornamelijk weerspiegeld wordt in een opmerkelijk laag aantal boombegeleidende
paddestoelen:
o

De door soorten zoals Fijn laddermos, Bleek dikkopmos, Adelaarsvaren, Gewone braam, Duinriet,
Gewone vlier en Amerikaanse vogelkers gedomineerde mos-, kruid- en struiklaag van het
Kloosterbos wijst op een sterke aanrijking van de oorspronkelijk voedselarme bodem met stikstof.
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Deze stikstofaanrijking treedt hier vermoedelijk op via atmosferische depositie. Ze is nefast voor
de potentieel waardevolle mycoflora van deze van nature uit voedselarme zandgronden.
o

De boomlaag van het Kloosterbos wordt gedomineerd door Corsicaanse den, een exotische
boomsoort die omzeggens geen mycorhizza vormt met boombegeleidende paddestoelen.
Boombegeleidende paddestoelen zijn in het Kloosterbos dan ook beperkt tot de bestanden waar
Grove den aangeplant werd en/of waar enige bijmenging is van andere boomsoorten (voornamelijk
onder de vorm van laanbomen, lokaal ook natuurlijke verjonging van inheems loofhout onder het
aangeplante dennenscherm).

o

De bodem van het Kloosterbos wordt bedekt door een dikke laag strooisel. Heel wat
paddestoelsoorten (in het bijzonder de boombegeleidende) worden geremd door de stikstofhoudende
verbindingen (voornamelijk polyfenolen) die vrijkomen uit vers strooisel (Ozinga, 1993). Dit gegeven in
combinatie met het voorgaande punt verklaart het patroon merkbaar op kaart 10, waaruit blijkt dat
boombegeleidende paddestoelen in het Kloosterbos nagenoeg beperkt zijn tot de perceelsranden
van de percelen beplant met Grove den en tot de perceelsranden grenzend aan een pad ingeplant
met laanbomen. Op deze perceelsranden accumuleert door ondermeer windwerking, betreding,
hellingwerking en een lagere densiteit van de bomenlaag immers minder strooisel dan in het
centrum van de bestanden. Dit fenomeen waarbij de bosranden en de randen van bospaden vaak
rijker zijn aan boombegeleidende paddestoelensoorten dan de centrale gedeelten van bossen op
arme zandgrond bleek reeds uit voorgaand mycologisch onderzoek (Ozinga & Arnolds) Keizer
(1993) stelt zelf dat deze strooiselarme locaties vaak optreden als laatste toevluchtsoord voor
stikstof intolerante mycorhizzavormers in bossen met een hoge stikstof depositie.

o

De Grove dennenbestanden in het Kloosterbos zijn minstens 50 jaar oud. Uit onderzoek is
gebleken dat het vooral jongere (<30 jaar) opstanden van deze boomsoort een grote potentie
dragen voor boombegeleidende paddestoelsoorten (Keizer, 2003). Volgens deze auteur is de
verarming van de mycoflora van dennenbossen met toenemende leeftijd een onnatuurlijk
verschijnsel dat samenhangt met atmosferische stikstofdepositie. Het werd immers nog niet
waargenomen in gebieden met een geringere stiksdofdepositie.

Richtlijnen voor een paddestoelvriendelijk beheer
Om de mycologische waarde van het Kloosterbos te verhogen zijn volgende ingrepen mogelijk:
o

Omvorming van bestanden gedomineerd door Corsicaanse den naar bestanden gedomineerd
door bomen die als waardboom optreden voor een groter aantal boombegeleidende paddestoelen
(Zomereik, Ruwe berk, ev. Grove den).

o

Plaatselijk ruimen van strooisel in bestanden gedomineerd door Grove den of andere
waardbomen voor boombegeleidende paddestoelen.

o

Tegengaan van woekerende ondergroei (Adelaarsvaren, bramen) in bestanden gedomineerd door
Grove den of andere waardbomen voor boombegeleidende paddestoelen.

o

Verwijderen van opslag van Amerikaanse vogelkers uit de bestanden gedomineerd door Grove
den of andere waardbomen voor boombegeleidende paddestoelen.

o

Het gehalte aan dood staand en liggend hout opdrijven door enkele bomen oud te laten worden
en/of te ringen.

o

Behoud van de bestaande lanen, eventueel inplanten van nieuwe lanen.

Opgemerkt dient dat een groot aantal van deze ingrepen ook gunstig zijn voor de ontwikkeling van de
niet-mycologische natuurwaarden van het Kloosterbos. Met de boven genoemde adviezen werd
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rekening gehouden bij het uittekenen van het praktische beheer van het Kloosterbos (zie paragraaf 4
van dit beheersmaatregelen).

2.3.5 Vegetatie
De vegetatie van het Kloosterbos wordt weergegeven op kaart 11. Uit deze kaart blijkt dat de
vegetatie van het Kloosterbos grofweg kan onderverdeeld worden in vijf types. Het voorkomen van elk
van deze types in het Kloosterbos wordt weergegeven in onderstaande tabel.
Tabel 10: Vegetatietypes

Absolute
oppervlakte

Relatieve
oppervlakte

(ha)

(%)

Complex van Soortenarm, Typisch en Bramenrijk Eiken-Beukenbos

52,97

58,7

Amerikaanse vogelkers Berken-eikenbos

1,42

1,6

Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos

29,11

32,2

Geen onderbegroeiing

5,32

5,9

Niet-bosvegetaties

1,49

1,6

Vegetatietype

In wat volgt wordt elk van deze aangetroffen vegetatietypes besproken naar verspreiding in het
Kloosterbos, fytosociologische plaatsing en soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag.

Bosvegetaties
Complex van Soortenarm, Typisch en Bramenrijk Eiken-Beukenbos (bostypes 2, 5 en 12)
•

Verspreiding in het studiegebied
Dit vegetatietype werd aangetroffen over ongeveer 60% van de oppervlakte van het studiegebied.
Het is het dominante vegetatietype in de percelen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18 en 19. Ook in het
merendeel van de overige percelen is het verspreid aanwezig, het ontbreekt enkel in de percelen
8 en 17.
Deze vegetaties werden als complex gekarteerd aangezien geen enkele van de opnames
gemaakt binnen dit complex door het programma TROPRES éénduidig kon worden toegewezen
aan één van de onderscheiden bostypes (zie bijgevoegde identificatieroos in Bijlage 4). Dit wijst er op
dat in deze vegetaties elementen van elk van deze bostypes aanwezig zijn.

•

Fytosociologische plaatsing
Soortenarm en typisch Eiken-Beukenbos wordt volgens Roeland (2001) syntaxonomisch
ondergebracht binnen de Klasse der voedselarme Eiken-Beukenbossen (Quercetae-roboripetraeae), de orde der voedselarme Eiken-Beukenbossen (Quercetalia roboris), het verbond van
Zomer- en Wintereik (Quercion robori-petraeae) en de associatie van het Berken-zomereikenbos
(Betulo-quercetum roboris).
Het bramenrijk Eiken-beukenbos wordt daarentegen ondergebracht binnen klasse en de orde van
de voedselrijke Eiken-Beukenbossen (respectievelijk Querco-fagetea en Fagetalia sylvaticae). Gezien
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dit bostype een rompgemeenschap van voedselrijke Eiken-Beukenbossen is, kan ze niet op lager
syntaxonomisch niveau geplaatst worden.
•

Soortensamenstelling en structuur kruidlaag
De structuur en samenstelling van de
kruidlaag van vegetaties behorende
tot dit vegetatietype is sterk variabel in
het Kloosterbos. Lokaal betreft het
zeer ijle en lage vegetaties, veelal is
de kruidlaag echter manshoog en
zeer gesloten. De hoeveelheid
lichtinval op de bodem, en in mindere
mate de inwaaiing van nutriënten
vanuit de omgeving en de mate van
verstoring zijn de determinerende
factoren voor de ontwikkeling van de
structuur en soortensamenstelling van
de kruidlaag.

Ondergroei gedomineerd door Brede stekelvaren en
braam (bestand 1a)

Op plaatsen met een open boom- (relatief korte dunningsomlopen!) en struiklaag treedt manshoge,
zeer dense braam spec. als dominant op. Naarmate de lichtinval op de bodem afneemt,
vermindert de dominantie van braam, en treedt Brede stekelvaren meer op. Bij nog toegenomen
beschaduwing (jonge, minder vaak gedunde bestanden) neemt ook de bedekking van deze soort af,
en wordt de vegetatie ijler.
Frequent voorkomende begeleidende soorten in deze door braam en/of Brede stekelvaren
gedomineerde vegetaties zijn ondermeer Valse salie, Drienerfmuur, Pijpenstrootje,
Mannetjesereprijs, Struikheide en Smalle stekelvaren.
Waar er naast voldoende lichtinval ook een verhoogde inwaaiing van nutriënten en een voldoende
mate van verstoring is, kan Duinriet (al dan niet samen met braam) zeer sterk op de voorgrond
treden. Dit fenomeen doet zich in het Kloosterbos onder meer voor in een ongeveer 60m brede
band langs de Gebr. Naudtslaan. Naast Duinriet komen hier een groot aantal nitrofielen en
ruderalen voor zoals onder meer Kleverig– en Boskruiskruid, Grote brandnetel, Gevlekte
scheerling, Gekroesde - en Gewone melkdistel, Vogelmuur, Kleefkruid, Akker- en Speerdistel,
Engels raaigras, Gewone raket, Kleine veldkers, Akkervergeet-mij-nietje, Gestreepte witbol,
Gewoon wilgeroosje, Krul- en Ridderzuring, Tuinbingelkruid, Canadese fijnstraal en
Springzaadveldkers.

Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos (bostype 6)
•

Verspreiding in het studiegebied
Dit bostype komt slechts fragmentair voor in het studiegebied, met name ter hoogte van de
bestanden 4a, 4b, 7b, 11b en 12.

•

Fytosociologische plaatsing
Het Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos wordt door Roelandt (2001) syntaxonomisch
ondergebracht binnen de Klasse der voedselarme Eiken-Beukenbossen (Quercetae-roboripetraeae), de orde der voedselarme Eiken-Beukenbossen (Quercetalia roboris), het verbond van

8

Een rompgemeenschap is een gemeenschap gedomineerd door klasse eigen soorten waar kenmerkende soorten van lager
syntaxonomisch niveau (associatie) ontbreken.
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Zomer- en Wintereik (Quercion robori-petraeae) en de associatie van het Berken-zomereikenbos
(Betulo-quercetum roboris).
•

Soortensamenstelling en structuur kruidlaag
De vegetaties behorende tot dit type worden gekenmerkt door een sterke dominantie van
Amerikaanse vogelkers in zowel de kruid- als de struiklaag. Door de verdringende werking van
Amerikaanse vogelkers halen de bovenvermelde kruidachtigen van het soortenarme, het typische
en het bramenrijke Eiken-Beukenbos slechts een geringe bedekking in deze vegetaties.
de

Amerikaanse vogelkers is een uit Noord-Amerika afkomstige exoot, die in de 19 eeuw in onze
streken werd ingevoerd. Ze werd hier op grote schaal ingeplant als vulhout, aangezien aan het
snel verterende strooisel vermeende bodemverbeterende eigenschappen werden toegekend.
Vanuit deze aanplanten wist Amerikaanse vogelkers zich in sterke mate uit te breiden, waarbij ze
in oudere bossen op zandgrond en in bossen op voedselrijkere zandbodems dermate dominant
kan optreden dat ze de inheemse houtachtige en kruidachtige gewassen verdringt en een normaal
bosbeheer hier onmogelijk maakt. Momenteel is deze soort een plaag voor natuur- en bosbouw,
wat haar de bijnaam “bospest” opleverde. Ze wordt dan ook in tal van natuur- en bosgebieden –
waaronder het Kloosterbos- bestreden. Zuivere mechanische bestrijding van Amerikaanse
vogelkers is vrij moeilijk, aangezien de ondergrondse overblijfsels van de plant na het slopen
opnieuw uitgroeien tot nieuwe struiken. Voor de bestrijding van Amerikaanse vogelkers wordt dan
ook geopteerd voor een combinatie van mechanische (uittrekken van verjonging en kappen van
oudere planten) en chemische (instrijken van snijvlak met glyfosaat) bestrijdingsmethodes.

Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos (bostype 15)
•

Verspreiding in het studiegebied
Dit bostype komt voor over meer dan
30% van de oppervlakte van het
Kloosterbos.
Het
domineert
de
bestanden 1a, 7c, 8, 10c, 12, 15 en 17.
Daarnaast komt het ook verspreid voor
in de bestanden 1b, 3a, 4a, 4b, 7b, 9a,
9b, 13a, 16 en 19.

•

Fytosociologische plaatsing
Het
Adelaarsvarenrijk
WintereikenBeukenbos wordt volgens Roelandt
Ondergroei gedomineerd door Adelaarsvaren
(bestand 1a)
(2001) syntaxonomisch ondergebracht
binnen de Klasse der voedselarme
Eiken-Beukenbossen (Quercetae-robori-petraeae), de orde der voedselarme Eiken-Beukenbossen
(Quercetalia roboris), het verbond van Zomer- en Wintereik (Quercion robori-petraeae) en de
associatie van het Wintereiken-Beukenbos (Fago-Quercetum).

•

Soortensamenstelling en -structuur
De kruidlaag van de vegetaties van dit bostype worden in het Kloosterbos volledig gedomineerd
door manshoge Adelaarsvaren. Deze varensoort verspreidt zich op een efficiënte manier via een
ondergronds, sterk vertakt, horizontaal stelsel van rhizomen. Aan de uiteinden van deze rhizomen
verschijnen de bladeren, die ’s zomers alle licht onderscheppen en in het najaar vergaan tot een
voor de meeste kiemplanten giftig bodembestanddeel. Adelaarsvaren is dan ook een sterk
concurrentiële plant, die weinig andere kruidachtigen op zijn standplaats toelaat. De enige
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uitzondering hierop is Rankende helmbloem, die ook in het Kloosterbos talrijk voorkomt op
volledig door Adelaarsvaren gedomineerde standplaatsen.
Opgemerkt dient dat ook kieming van houtachtige gewassen in sterke mate bemoeilijkt (zo niet
onmogelijk) gemaakt wordt door Adelaarsvaren. Hierdoor is deze varensoort in staat kruidachtige,
zeer duurzame formaties te vormen, die optreden als pseudo-climax en bosontwikkeling of
natuurlijke bosverjonging onmogelijk maken.

Geen onderbegroeiing
De bedekkingsgraad van de recent aangeplante Corsicaanse dennen in de bestanden 16, 18b, 18c en
20b (in totaal zo’n 6 procent van de oppervlakte van het studiegebied) is van die aard dat deze jonge
aanplanten een te groot deel van het licht wegnemen om nog enige ondergroei van kruidachtigen
mogelijk te maken. Op deze plaatsen komt dan ook geen kruidachtige ondergroei voor. Bij
toekomstige dunningen kan een vestiging van schaduwtolerante kruidachtigen en een evolutie naar
een van de hierboven besproken bostypes verwacht worden.

Open plekken
In het Kloosterbos komen enkele open plekken voor (zie kaart 8). De kleinere open plekken worden
begroeid door één van de bovenvermelde bosvegetaties. In drie grotere open plekken heeft zich
echter een vegetatie ontwikkeld die niet valt te classificeren binnen de vegetatietypologie voor bossen.
In wat volgt onder deze paragraaf worden deze vegetaties besproken. Streeplijsten met
abundantieschattingen van de vegetatie op deze open plekken worden weergegeven in bijlage 2.

Bestand 1a
Op de open plek in de noordwestelijke hoek
van bestand 1a komen enerzijds soorten
karakteristiek voor kapvlakten (o.m. Gewoon
wilgenroosje en Vingerhoedskruid) en anderzijds
vochtminnende planten zoals Grote wederik,
Pitrus en Biezenknoppen voor. Opmerkelijk is
het abundant voorkomen van Struikheide en
Pijpenstrootje. Als begeleidende soorten
dienen Valse salie, Rankende duivekervel,
Duinriet en Adelaarsvaren vermeld. In de
struiklaag domineren Brem en braam; hier en
daar heeft zich reeds spontane verjonging van
Ruwe berk, Boswilg en in mindere mate
Zomereik weten te vestigen.

Open plek langs R4 (Bestanden 9 en 10)
De lijnvormige open plek (breedte 16 m, lengte 400 m)
langs de R4 is het biologisch meest waardevolle
deel van het Kloosterbos. De vegetatie van deze
open plek kan onder verdeeld worden in 3 types, die
elkaar in parallel met de R4 opvolgen.
Vlak naast de langsgracht van de R4, over een
breedte van 2 meter komt een mesofiele
graslandvegetatie voor. Hier domineren de grassen
Gestreepte witbol, Ruw beemdgras, Fioringras en in
minder mate Gewone glanshaver. Een breed
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gamma aan min of meer vochtminnende, eerder ruderale planten, waaronder Gewone berenklauw,
Viltige basterdwederik, Gladde witbol, Speerdistel, Gewone pastinaak, Fluitenkruid, Gewone
hoornbloem, Akkerdistel, Grote brandnetel, Bijvoet, Gewone braam, Ruige zegge, Gewone wederik,
Hondsdraf, Bezemkruiskruid, Gewone smeerwortel, Vergeten wikke en Ringelwikke treden op als
begeleidende soorten.
Deze eerder banale vegetatie gaat over in een 5 à 10 m brede band die bestaat uit een waardevol
mozaïek van een zeer droge en open vegetatie met een eerder gesloten, droog heischraal grasland.
In de waardevolle, open gedeeltes van dit mozaïek treden korstmossen (Cladonia spp.) en mossen
(Polytrichum spp.) sterk op de voorgrond. Deze (korst)mossen worden begeleid door droogteresistente
hogere planten zoals Vroege haver, Zandraket, Gewoon biggekruid, Schapezuring, Ruw vergeet-mijnietje, Muurpeper, Fijn schapegras, Zandzegge, Zandmuur, Hazenpootje en Scherpe fijnstraal. Deze
open vegetatievlekken zijn de enige plaatsen in het Kloosterbos waar natuurlijke verjonging van Grove
den voorkomt. De droge, open vegetaties worden afgewisseld met dwergstruikformaties van
Struikheide en plaatsen waar de bovenvermelde hogere planten; aangevuld door een breed scala aan
minder
droogteresistente
soorten
zoals
Veelbloemige
veldbies,
Pijpenstrootje,
Echt
duizendguldenkruid, Gewoon struisgras, Jacobskruiskruid, Valse salie, Gewoon reukgras, Vlasbekje
en Valse salie een hogere bedekking halen.
Deze waardevolle vegetatie gaat naar de rand van de dennenopstanden toe over in een gesloten,
sterk vervilte ruigte met een breedte van 5 à 10 m. In de kruidlaag van deze ruigte treedt Duinriet op
als dominante en verviltende soort. Gewone braam dient vermeld als codominant. Door de sterke
concurrentiekracht van deze dominanten komen hier slechts een gering aantal begeleidende soorten
voor. De bovenvermelde korstmossen, haarmossen en droogteresistente hogere planten ontbreken
hier volledig; de begeleidende soorten zoals Valse salie, Vlasbekje, Pijpenstrootje, Heggedoornzaad
en Boskruiskruid zijn stuk voor stuk verstorings- en ruigte-indicatoren. In de 5 à 10 m brede strook
langs de dennenopstanden komt naast een vervilte kruidlaag ook een ijle struiklaag voor,
gedomineerd door Brem. Vermeld dient dat natuurlijke verjonging van Zomereik en Amerikaanse eik
hier in beperkte mate voorkomt.

Bestand 16
In dit bestand komen twee grotere, omzeggens aaneengesloten open plekken voor met een totale
oppervlakte van 0,79 ha. In deze open plekken treden de grassen Pijpenstrootje, Gestreepte witbol en
in mindere mate Gewoon struisgras op de voorgrond. Deze dominerende grassen worden begeleid
door een beperkt aantal kruidachtigen waaronder Klein streepzaad, Gewoon duizendblad, Rankende
helmbloem, Schapezuring, Kruipende boterbloem, Gewone hoornbloem, Valse salie en Gewone
paardebloem. In de westelijke open plek zijn verspreid enkele jonge Grove dennen en bremstruiken
aanwezig. In de westelijke rand van deze westelijke open plek rukt Adelaarsvaren op vanuit de
aangrenzende dennenaanplant.
Al bij al is de vegetatie van deze open plekken relatief banaal en soortenarm, wat mogelijks verklaard
kan worden vanuit diverse factoren; waaronder beschaduwing door de omgevende jonge Corsicaanse
dennenaanplanten, de afwezigheid van een natuurgericht beheer, de relatief jonge leeftijd van deze
open plekken en de sterke humusaanrijking in de toplaag van de bodem.

Dreven en spoorweg
In het Kloosterbos komen enkele (al dan niet verharde) dreven voor waarlangs Zomereik en/of Beuk
werden aangeplant als laanbomen. Tansley-opnames van de vegetatie van deze dreven en van de
spoorweg worden weergegeven in bijlage 2.
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De bermvegetaties van de dreven en de spoorweg in
het Kloosterbos kunnen grofweg onderverdeeld worden
in twee types.
In het eerste type bermen laat een eerder geringe
beschaduwing van de aangrenzende bosbestanden
en/of de dreefbomen de aanwezigheid van een vaak
rijke bermvegetatie toe die inzake soortensamenstelling
sterk afwijkt van de in de eigenlijke bestanden
aanwezige bosvegetatie. Uit de opsomming van
vermeldenswaardige soorten in paragraaf 2.3.3 blijkt dat
deze eerder lichtminnende plantensoorten vaak een
interessante aanvulling vormen op de flora van het
Kloosterbos. Dergelijke bermen komen in het
Kloosterbos voor langs de dreven ten noordoosten en
ten noordwesten van perceel 1, langs het fietspad door
de percelen 9 en 11 en langs de spoorweg.
In het tweede type bermen (bermen van de overige dreven

Dreef ten NW van perceel 1

in het Kloosterbos en van de bospaden waar geen laanbomen werden ingeplant) door een sterke

overschaduwing een ijlere vegetatie voor, die inzake soortensamenstelling veel minder sterk afwijkt
van de bosvegetaties aanwezig in de aangrenzende percelen. Het randeffect doet zich in deze
bermen echter wel duidelijker gelden dan in het centrale gedeelte van de percelen, wat zich uit in een
hogere aanwezigheid van verstoringsindicatieve, vaak exotische plantensoorten zoals ondermeer
Springzaadveldkers, Akkerdistel, Amerikaanse karmozijnbes, Bonte gele dovenetel en Canadese
guldenroede.

2.3.6 Fauna
Broedvogels
Monotone dennenbestanden herbergen veelal geen rijke avifauna maar komen er wel enkele
specifieke soorten voor die sterk gebonden zijn aan dennenbossen zoals Kuifmees, Zwarte mees,
Goudhaantje, ….
De broedvogelgegevens zijn gebaseerd op eigen waarnemingen, inventarisaties van Eddy Gadeyne
in kader van het Atlasproject broedvogels (1999) en mond. med. van Geert Spanoghe.
o

Havik (Accipiter gentilis): onregelmatige broedvogel in het complex van het Kloosterbos. Het
vermoeden van illegaal roven van het nest zou een reden kunnen zijn waarom deze soort zich
niet blijvend vestigt in het bos. In de omgeving komt deze soort nog tot broeden in het
Heidebos.

o

Sperwer (Accipiter nisus): jaarlijkse broedvogel in het boscomplex van het Kloosterbos.

o

Buizerd (Buteo buteo): jaarlijkse broedvogel (1 koppel) in het Kloosterbos.

o

Torenvalk (Falco tinnunculus): komt op de zuidrand van het boscomplex tot broeden.

o

Ransuil (Asio otus): één broedgeval met 3 jongen in bestand 11.

o

Bosuil (Strix aluco): jaarlijkse broedvogel (1 à 2 broedkoppels) in het Kloosterbos.

o

Zwarte specht (Dryocopus martius): jaarlijkse broedvogel in het Kloosterbos.

o

Kuifmees (Parus cristatus): broedt in klein aantal in het bos.

ESHER milieu-natuur

januari 2005

49

Uitgebreid bosbeheersplan Kloosterbos – Algemene beschrijving

o

Zwarte mees (Parus ater): broedt eveneens in klein aantal in het bos.

Verder komen de algemenere (zang)vogels, weliswaar in beperkte dichtheden, als Houtduif, Merel,
Winterkoning, Vink, Koolmees, …. in het bos tot broeden.
In het verleden kwam de Gekraagde roodstaart (Rode lijstsoort: Kwetsbaar) tot broeden (tot maximaal 10
koppels) op de oostelijke rand van het Kloosterbos, waar de weekendverblijven gesitueerd waren.

Vleermuizen
Gedurende drie avonden (27 mei, 28 juli en 3 september 2004) werden vleermuizen in het Kloosterbos
geïnventariseerd.
Hier bleek ook dat door het monotoon karakter van het bos de variatie en dichtheden aan vleermuizen
erg beperkt is. Er werd slechts één soort vastgesteld namelijk Dwergvleermuis (Pïpistrellus pipistrellus)
en werd er éénmaal een Myotis spec. waargenomen.
Uit de inventarisaties kwam duidelijk het belang van de eiken- en beukendreven naar voor.
Gedurende de eerste twee inventarisaties werden bijna alle vleermuizen waargenomen in en langs (tot
20 meter buiten de dreven) de eiken- en beukendreven, in de naaldhoutbestanden werd slechts af en toe
een Dwergvleermuis waargenomen en dan nog vooral in de Grove dennenbestanden. In dreef 3
werden er 5 à 6 foeragerende Dwergvleermuizen waargenomen, in dreef 4 een drietal exemplaren en
in dreef 5 twee exemplaren. Tijdens de inventarisatie in september werd langs dreef 3 en dreef 5
respectievelijk maar 2 en 1 jagende Dwergvleermuizen waargenomen, maar werd er langs het pad
tussen bestand 12 en 16 een 15-tal doortrekkende Dwergvleermuizen die naar het zuidwesten vlogen.
Een mogelijke verklaring hiervoor is dat een kolonie Dwergvleermuizen deze vliegroute gebruikt om
naar andere (tijdelijk rijkere?) jachtgebieden te vliegen. De populatie Dwergvleermuizen die in het
Kloosterbos komt jagen kan geschat worden op 20 tot 40 exemplaren.
De dreven in het Kloosterbos vormen een belangrijk jachtgebied voor vleermuizen en de oude beuken
vormen een geschikt biotoop voor boombewonende vleermuizen als bvb. baardvleermuis.

Overige zoogdieren
In het bos komen volgende algemenere zoogdieren voor:
o

Konijn (Oryctolagus cuniculus): komt verspreidt over het bos in klein aantal voor. Concentraties
zijn te vinden in onder meer de open plek in bestand 16.

o

Haas (Lepus europaeus): werd waargenomen in het open stuk langs de Kennedylaan.

o

Rode eekhoorn (Sciurus vulgaris): door de aanwezigheid van zijn favoriet biotoop naaldbossen
en ook door de aanwezigheid van beuken komt in het Kloosterbos een aanzienlijke populatie
eekhoorns voor.

o

Mol (Talpa europaea): werd sporadisch in het bos waargenomen.

o

Egel (Erinaceus europaeus): twee verkeersslachtoffers langs de Gebroeders Naudtslaan.

Over het voorkomen van muizen zijn er geen gegevens beschikbaar maar uit onderzoek in
vergelijkbare dennenbestanden bleken de soortendiversiteit en de dichtheden aan muizen bijzonder
laag (Verkem S. et al, 2003) .
De Vos komt mogelijks voor in het Kloosterbos en door waarnemingen van (begin jaren ’90 uitgezette)
Reeën in het Heidebos (m.m. Gert Du Cheyne) is te verwachten dat de Ree zich ook in het Kloosterbos
zal vestigen.
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Amfibieën en reptielen
Door het ontbreken van vochtige zones en waterpartijen is het Kloosterbos niet aantrekkelijk voor
amfibieën. Langs de spoorweg zijn er wel enkele foeragerende Bruine kikkers (Rana temporaria)
aangetroffen.
Voor reptielen is het bos wel interessanter en zijn er oudere meldingen van het voorkomen van
Levendbarende hagedis (Rode lijstsoort: zeldzaam) op de zuidgrens van het bos. Tijdens de
inventarisaties werden geen hagedissen in de open zones aangetroffen. Recent (2003) is er wel de
melding (m.m. Gert Du Cheyne) van een Hazelworm (Anguis fragilis) in de omgeving van de Witte
heuvel.
Het ontwikkelen van half-open heidegebied is een bijzonder gunstige maatregel voor Levendbarende
hagedis en Hazelworm.

Dagvlinders
Tijdens de inventarisaties werden weinig dagvlinders waargenomen. Door het ontbreken van zoommantelvegetaties over grote delen van het bos is het bos sowieso weinig aantrekkelijk voor
dagvlinders. De open zone langs de Kennedylaan is wel rijker aan dagvlinders en daar werden
waargenomen: Klein Koolwitje (Pieris napi), Dagpauwoog (Inachis io), Oranje zandoogje (Pyronia
ththonus), Bont zandoogje (Pararge aegeria) en Atalanta (Vanessa atalanta).
Op 21 augustus 1994 werd door natuurwachter Philippe Van de velde het Kloosterbos en omgeving
geïnventariseerd op dagvlinders. In de erfdienstbaarheidszone langs de Kennedylaan werden naast
Kleine vos (Aglais urticae) (> 10 ex.), Zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola) (< 10 ex.), Klein geaderd
witje (Pieris napi) (< 10 ex.), verschillende Hooibeestjes (Coenonympha pamphilus) (6 ex.) en heel wat
Kleine vuurvlinders (Lycaena phlaeas) (> 10 ex.) waargenomen.
Het creëren van meer open plekken en ontwikkelen van zoom-mantelvegetaties zal zeker gunstig zijn
voor heel wat soorten dagvlinders.

Sprinkhanen
De open zone langs de Kennedylaan is eveneens interessant voor sprinkhanen. Hier werd Snortikker
(Chorthippus mollis) (Rode lijst: Kwetsbaar) en Knopsprietje (Myrmeleotettix maculatus), die typerend zijn
voor (open) zandgronden waargenomen (med. Ward Vercruysse). Hier werden in september 2004 ook
Zuidelijk spitskopje (Conocephalus discolor) (10-tal), Grote groene sabelsprinkhaan (Tettigonia
viridissima) (algemeen), Krasser (Chortippus parallellus) (algemeen) en Ratelaar (Chorthippus biguttulus)
(zeer algemeen) waargenomen.
In het open stuk in bestand 16 en langs de spoorweg komen ook Ratelaar en Zuidelijk spitskopje voor.
Het creëren en beheren van open plekken is noodzakelijk voor het behoud van de Rode lijstsoort
Snortikker, de meeste overige sprinkhanen zijn eveneens gebaat bij structuurrijke open plekken, zo
ook de Sikkelsprinkhaan (Phaneroptera falcata) die in Vlaanderen een erg beperkt verspreidingsgebied
heeft maar wel aanwezig is in de Gentse Kanaalzone en van hieruit naar het Kloosterbos zou kunnen
migreren.

Libellen
Gezien het ontbreken van waterpartijen in het boscomplex is het gebied minder aantrekkelijk voor
libellen. In de late zomer werden heel (> 10 ex.) wat jagende Paardebijters (Aeshna mixta) en
Steenrode heidelibellen (Sympetrum vulgatum), vooral in de omgeving van de spoorweg,
waargenomen.
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2.4 Opbrengsten en diensten
2.4.1 Houtopbrengst
Volgende gegevens i.v.m. houtverkoop in het Kloosterbos zijn voorhanden:
(222.450 BeF);

o

Bomenverkoop 25/11/1987:

4.783 bomen

412 m³

o

Bomenverkoop 21/11/1989:

4.245 bomen

1.089 m³ (720.000 BeF);

o

Bomenverkoop 06/03/1991:

2.580 bomen

996 m³

o

Bomenverkoop 21/11/1998:

4.224 bomen

1.518 m³ (1.064.000 BeF);

o

Bomenverkoop 21/10/2003:

2.172 bomen

2.4.2

(400.500 BeF);

659 m³ (5.272 €)

Jacht

Toen het studiegebied eigendom was van het OCMW Gent werd het jachtrecht in het gebied verpacht.
Het studiegebied was meer bepaald opgenomen in het jachtlot 90 “Wachtebeke” met een totale
oppervlakte van 137 ha. Dit lot werd tegen een pachtprijs van 75.000 € verpacht voor een periode van
9 jaar.
Sinds de aankoop van het studiegebied door de provincie Oost-Vlaanderen eind 2002 is dit jachtrecht
in het studiegebied echter vervallen (zie §1.1.2). Momenteel wordt dan ook niet langer gejaagd in het
studiegebied.
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3 Beheersdoelstellingen
3.1 Beheersdoelstellingen m.b.t. de economische functie
In het Kloosterbos werd in het verleden quasi uitsluitend aangeplant en beheerd met het oog op de
economische functie. De aanplant van naaldhout (Grove den en Corsicaanse den) en het beheer van
deze dennenbestanden in korte omlopen vormde immers één van de schaarse mogelijkheden om de
hier aanwezige arme, droge zandgronden nog enigszins economisch te valideren. Vanuit de industrie
was er veel vraag naar het grenenhout dat hierbij relatief snel verkregen werd, en dat onder meer
gebruikt werd als mijnhout.
Naast de houtopbrengst had het Kloosterbos ook een mindere economisch belang als jachtgebied.
Tot voor de aankoop van het Kloosterbos door de Provincie Oost-Vlaanderen werd het jachtrecht in
het bos immers verpacht.
In de voorbije decennia grepen belangrijke sociaal-economische veranderingen plaatst. Hierdoor
ontstonden nieuwe behoeftes ten aanzien van het Kloosterbos, die zich niet langer situeren in een
economische functie, maar veeleer gelegen zijn in de recreatieve en de ecologische bosfunctie. Het
toekomstig beheer van het Kloosterbos zal dan ook gericht zijn op de realisatie van deze nieuwe
functies. Dit houdt in dat de economische functie van het bos zal toegepast worden in het voordeel
van de ecologische en de sociale functies en bijgevolg ondergeschikt is aan deze twee functies.
Concreet zullen de verschillende bosbouwkundige maatregelen zoals kappen en dunnen niet langer
gebeuren in functie van de houtopbrengst, maar om de beheersdoelstellingen van de ecologische en
de sociale functie van het bos te realiseren. In het beheer van het Kloosterbos wordt dus geen
verhoging van de houtproductie beoogd. Dit betekent echter niet dat hier geen werkzaamheden met
een commercieel karakter uitgevoerd kunnen worden. Zo mogelijk zal in het kader van het geplande
bosbeheer een economische meerwaarde worden nagestreefd en zal verspreid over verschillende
perioden tot verkoping van dunningsproducten worden overgegaan. De opbrengst die bij deze
maatregelen ter beschikking komt kan bijdragen tot de economische haalbaarheid van de
maatregelen om de beheersdoelstellingen m.b.t. de ecologische en de sociale functie te realiseren.
Ter info en in deze context van minder belang is er volgende jaarlijkse benaderende aanwas in het
Kloosterbos (90 ha):
−

Aanwas bij Grove den tussen 5 en 11 m³ per ha per jaar

−

Aanwas bij Corsicaanse den tussen 15 en 21 m³ per ha per jaar

−

24 ha Grove den – aanwas: 120-264 m³ per jaar

−

62 ha Corsicaanse den – aanwas: 930-1302 m³ per jaar

Totale jaarlijkse aanwas = 1.070-1598 m³ per jaar

3.2 Beheersdoelstellingen m.b.t. de ecologische functie
Zoals blijkt uit de beschrijving van het biotische milieu (zie § 2.3) is de huidige ecologische waarde van
het Kloosterbos beperkt. Vermeldenswaardig zijn de broedgevallen van Havik (onregelmatig), Zwarte
specht en Bosuil, het voorkomen van Hazelworm en de sprinkhaan Snortikker en heiderelicten met
onder meer Grote wolfsklauw.
Gezien de ligging van het bos in een groter boscomplex wordt de ontwikkeling van de ecologische
functie van het Kloosterbos –samen met de ontwikkeling van de recreatieve functie van het bos- als
de belangrijkste doelstelling vooropgesteld. Om dit te realiseren zijn er volgende
beheersdoelstellingen.
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3.2.1 Omvorming van homogene gelijkjarige dennenbestanden naar structuurrijk
berken-eikenbos
Op termijn moet 80% van het bos bestaan uit een gemengd inheems en standplaatsgeschikt bos. Dit
betekent dat nagenoeg alle bestanden met Corsicaanse den (momenteel in totaal 65 ha) naar gemengd
inheems loofhout zullen worden omgevormd. Het na te streven natuurdoeltype is hierbij vooral berkeneikenbos en in mindere mate beuken-eikenbos.
Deze omvorming zal geleidelijk gebeuren door uitvoeren van sterke dunningen in de
dennenbestanden en het inplanten van verjongingsgroepen met Zomereik. Het is het streefdoel om
over een looptijd van ongeveer 50 jaar alle bestanden met Corsicaanse den (nog 51 ha resterend ná de
creatie van open plekken en aanleg zoom-mantel) omgevormd zijn naar gemengd inheems bos.
De huidige bestanden met Grove den (ongeveer 25 ha) worden behouden, er wordt wel gestreefd naar
een groter aandeel loofhout in deze bestanden.

3.2.2 Creatie van open plekken
Een belangrijk deel van de potentiële ecologische waarde van het Kloosterbos ligt in het creëren van
open plekken en heideherstel. Gezien er in het Kloosterbos nog vrij recent –jaren ’70- open plekken
met hei(schrale) vegetaties met naaldhout werden beplant, is het aangewezen om op korte termijn op
deze plaatsen de bomen en strooisellaag te verwijderen en herstel naar droge heidevegetaties en
‘wastine’ (= half-open bos en heidegebied) na te streven. In totaal zou er 7,6 ha, wat overeenkomt met
ongeveer 8% van het bos, jonge aanplant verwijderd worden en dit op de zuidelijke grens van het bos.
Het kappen van deze bestanden is gebaseerd op:
o

De historische aanwezigheid van heide: dit wordt geïllustreerd door de aanwezigheid van
podzolbodems (die wijzen op vroeger heidebeheer) en het wastine-karakter van een groot deel van
de
het studiegebied tot eind 18 eeuw.

o

De geringe ecologische en bosbouwkundige waarde van de jonge dennenbestanden: de te
kappen Corsicaanse dennenbestanden zijn maximaal 45 jaar oud, hebben nagenoeg geen struiken kruidlaag en zijn zeer gelijkvormig.

o

Creatie open plekken: volgens de criteria duurzaam bosbeheer mogen er in bossen 5 à 15% open
plekken zijn: na het kappen van dennenbestanden zal er maximaal 9 ha "open plekken" en
maximaal 2 ha zoomvegetaties (mantelvegetaties zijn ‘bos’) in het volledige studiegebied aanwezig
zijn. Dit betekent dat maximaal 12% van het bos zal bestaan uit "open plekken". Echter de
gecreëerde open plekken worden extensief gemaaid (1x/jaar) of extensief begraasd (schapen of
runderen) met als een streefbeeld het uitzicht van een ‘wastine’, i.e. open plekken (elk kleiner dan
50 are) afgewisseld met struwelen en kleine groepjes bomen zodat het percentage open plekken
in het bos lager zal zijn dan 10%.

o

Herstel van in Vlaanderen zeer zeldzame vegetaties waar herstel bijna zeker succesvol is
(doelstelling Beheersvisie openbare bossen): droge struikheidevegetaties (< 0,5% in Vlaanderen) en
struisgrasvegetatie op zure bodem (‘heischraal grasland’, < 0,3 % in Vlaanderen).
Gezien de vrij recente bebossing van deze percelen is er hoogstwaarschijnlijk nog een voldoende
vitale zaadbank aanwezig. Dit bleek duidelijk in de erfdienstbaarheidszone waar zich op korte
termijn een goed ontwikkelde heidevegetatie vestigde.
Naast typerende soorten als Struikheide, Buntgras, … is het streefdoel om zeldzame soorten van
dergelijke vegetaties als Grote wolfsklauw (RL-soort), Scherpe fijnstraal (RL-soort),
Mannetjesereprijs, Borstelbies, Zandblauwtje, Liggend hertshooi, … te behouden of te laten
vestigen.
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o

Creatie van zeldzame struweelvegetaties (doelstelling Beheersvisie openbare bossen): ontwikkelen
van Brem- en Gaspeldoornstruweel (0,02% in Vlaanderen).
Na het kappen van de dennen zullen er zich onder meer struwelen ontwikkelen, vergelijkbaar met
de bremstruwelen in de erfdienstbaarheidszone. Door extensief beheer wordt in de gekapte
percelen naar een wastine-landschap gestreefd met een aanzienlijk aandeel struwelen.

o

Het behoud/herstel van zeldzamere wastinegebonden fauna: door het creëren van een half-open
landschap wordt er naar gestreefd om zeldzame en Rode lijstsoorten van dergelijke biotopen als
Nachtzwaluw (RL: Bedreigd), Boomleeuwerik (RL: Kwetsbaar), Boompieper (RL: Achteruitgaand),
Levendbarende hagedis en aan heischrale vegetaties gebonden insecten als Snortikker (RL:
kwetsbaar), de zeldzame Sikkelsprinkhaan, Kleine vuurvlinder, … opnieuw kansen te bieden.
Kolonisatie van bvb. Boompieper en Boomleeuwerik is mogelijk vanuit het nabijgelegen Heidebos
waar beide soorten nog tot broeden komen. Ook de aanwezigheid van enkele zandige open
plekken is bijzonder aantrekkelijk voor warmteminnende insecten.

3.2.3 Bosranden
Geleidelijke bosovergangen zijn er momenteel nagenoeg niet aanwezig. Langs de spoorweg, het
fietspad, centrale wandelpad en op de rand van de wastines wordt een zoom- en/of mantelvegetatie
gecreëerd. Dit betekent in hoofdzaak dat er over een breedte van ongeveer 5 m jaarlijks gemaaid
wordt, dit om dominantie van bramen en Adelaarsvaren terug te dringen, en vervolgens in een strook
van 10 à 20 m er om de drie à vijf jaar “slordig” wordt gemaaid en er een aanzienlijk deel (tot 50%)
struiken en bomen kunnen blijven staan.
Deze zoom-mantelvegetaties zijn bijzonder waardevol voor onder meer dagvlinders maar er kunnen
zich ook heischrale vegetaties ontwikkelen met kritische soorten als onder meer Grote wolfsklauw.
Noot: in het plan “R4-west en –oost: omvorming tot primaire wegen I en II, Opmaak rooilijnplans” is
voorzien dat het deel bos tussen de Gebr. Naudtslaan en de Kennedybaan (bestanden 9a, 9b, 10a, 10b,
10c, 18a, 18b – zie ook kaart 5) doorsneden zal worden door een spoorlijn. Tevens zijn er twee nieuwe
verkeersknooppunten voorzien ter hoogte van de Kennedybaan (aan K0/K2 en K3). Er is nog geen
duidelijkheid over de planning van deze werken maar gezien de grote impact die deze
infrastructuurwerken kunnen hebben op het studiegebied is het belangrijk dat er bij het uitvoeren van
beheerswerken terugkoppeling is met de NMBS, AWV en het projectbureau Gentse Kanaalzone.

3.3 Beheersdoelstellingen m.b.t. de sociale en educatieve functie
3.3.1 Inleiding
De sociale betekenis van het Kloosterbos is vooral recreatief.
Nabij het Kloosterbos zijn de woonkernen van Wachtebeke (ongeveer 7000 inwoners), Zelzate (ongeveer
12.000 inwoners) en Sint-Kruis-Winkel (ongeveer 1.000 inwoners) gelegen. In de onmiddellijke omgeving

van deze woonkernen is het aanbod aan recreatief bos vrij schaars. Dit geldt zeker voor de woonkern
van Zelzate. Op het grondgebied van deze gemeente is immers geen aaneengesloten oppervlakte
recreatief bos aanwezig. De inwoners van deze gemeente zijn voor bosrecreatie in de onmiddellijke
omgeving van hun woonplaats dan ook volledig aangewezen op het Kloosterbos. Voor de
woonkernen van Wachtebeke en Sint-Kruis-Winkel is de toestand gunstiger, gezien de aanwezigheid
van het Heidebos en het Domein Puyenbroeck. Niettemin zouden ook deze woonkernen baat hebben
bij het verder ontwikkelen van de recreatieve functie van het Kloosterbos.
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Onder meer om aan deze vraag naar recreatief bos tegemoet te komen kocht de provincie het
Kloosterbos aan en er zal dan ook veel aandacht besteed worden aan de recreatieve uitbouw van het
bos.

3.3.2 Doelstellingen
De belangrijkste recreatieve functie van het Kloosterbos is wandelbos. Intensieve, luidruchtige of
gemotoriseerde recreatie wordt er niet toegelaten. Het bos zal ook voor recreatieve fietsers op
uitgestippelde paden toegankelijk zijn, mountainbikers worden enkel toegelaten op een beperkt aantal
vooraf afgesproken data waarbij de route door het Kloosterbos enkel dient als doortocht. Om het bos
aantrekkelijker te maken voor joggers wordt een joggerspad uitgestippeld. In het bos zelf kan ruiterij
maar enkel toegelaten worden -indien de noordelijke alternatieve route voor het gemotoriseerd
verkeer naar de taverne in gebruik wordt genomen- op het oostelijk grenspad vanaf bestand 4a en het
pad tussen de bestanden 1b en 2a-2b.
Er wordt naar gestreefd om op korte termijn een speelbos in de zone tussen het studiegebied en de
N49 te realiseren. Dit onder meer op vraag van de Jeugdraad van Wachtebeke.
Enkel het deel (72 ha) ten oosten van de Gebr. Naudtslaan wordt ontwikkeld als wandelbos. Het
kleiner deel ten westen van de straat krijgt geen recreatieve functie wegens de
veiligheidsproblematiek bij het kruisen van deze drukke doorgangsweg.
Om de recreatieve functie van het Kloosterbos te verbeteren, dienen het volgende voorzien te worden:
o

Plaatsen van infoborden en overzichtsplan;

o

Verder uitbouw van recreatief fietspad;

o

Plaatsen van barelen;

o

Omleggen van toegangsweg naar cafetaria?;

o

Plaatsen van enkele rustpunten;

3.4 Beheersdoelstellingen m.b.t. de milieubeschermende functie
3.4.1 Inleiding
Naast een belangrijke ecologische en recreatieve functie vervult het Kloosterbos ook een belangrijke
lokale milieubeschermende functie. Het Kloosterbos fungeert immers als schermbos tussen enerzijds
de zware industrie langs het kanaal Gent-Terneuzen en het drukke verkeer op de R4 en de N49 en
anderzijds de woonkern van de gemeente Wachtebeke.
Deze schermfunctie vertaalt zich voornamelijk op het landschappelijke vlak. Het Kloosterbos treedt
immers op als visuele buffer voor de transport- en industriële infrastructuur.
Daarnaast vertaalt deze schermfunctie van het Kloosterbos zich ook op het niveau van de
luchtkwaliteit. Specifieke gegevens met betrekking tot het Kloosterbos zijn niet beschikbaar, maar op
basis van onderzoek in gelijkaardige ruimtelijke configuraties kan gesteld worden dat het Kloosterbos
optreedt als filter van de door stof- en roetdeeltjes aangerijkte lucht afkomstig van de Kanaalzone.
Deze stofdeeltjes worden uitgevangen door de takken, twijgen, bladeren en stammen van de bomen
en komen na afspoeling via het regenwater terecht op de bodem. In totaal wordt door 1 ha
dennenaanplant zo’n 36 ton stof/ha uitgevangen (Vaes & Mees, 2001). Bij benadering kan dus gesteld
worden dat het Kloosterbos goed is voor een jaarlijkse uitvang van 3.250 ton stof.
Tenslotte vertaalt deze schermfunctie van het Kloosterbos zich ook in een geluiddempend effect. Het
Kloosterbos absorbeert immers een gedeelte van het geluid afkomstig van het verkeer en de industrie.
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Concrete gegevens voor het Kloosterbos zijn niet bekend. In de praktijk wordt een geluidsdempend
effect van 10 à 15 dB per 100 m bos opgemeten (Vaes & Mees, 2001). Gezien echter de aard van het
bos (open, minder dempend ‘doorkijkbos’) kan ervan uitgegaan worden dat het geluidsdempend effect
waarschijnlijk minder dan 10 dB per 100 m zal zijn, maar toch een belangrijke geluidsvermindering
voor de woonkern van Wachtebeke zal betekenen.

3.4.2 Doelstellingen
Als beheersdoelstelling voor de milieubeschermende functie van het bos wordt gesteld dat de huidige
functie van het Kloosterbos als auditief, visueel en luchtfilterend scherm zeker en vast dient behouden
–en waar mogelijk- dient versterkt te worden.
Om deze milieubeschermende functie te realiseren worden geen specifieke maatregelen
voorgeschreven. De milieubeschermende functie van het bos vormt echter wel een belangrijke
randvoorwaarde waaraan elk van de beheersmaatregelen ter realisatie van de overige functies
getoetst dienen te worden. De omvorming naar een meer gesloten gemengd loofbos zal alvast een
positieve invloed hebben op de geluidsvermindering.

3.5 Beheersdoelstellingen m.b.t. de wetenschappelijke functie
De actuele wetenschappelijke functie van het Kloosterbos is zeer beperkt. Door de maatregelen die
zullen genomen worden om de ecologische functie van het gebied te versterken, zijn echter wel
belangrijke wetenschappelijke potenties aanwezig. De omvormings- en beheersmaatregelen die hier
genomen worden kunnen immers wetenschappelijk opgevolgd en onderzocht worden. Aan de hand
van de bevindingen van dit onderzoek kunnen deze maatregelen geëvalueerd worden. De aldus
opgedane kennis kan ingeschakeld worden bij het voorschrijven van beheersmaatregelen in sterk
gelijkende bosgebieden.
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4 Beheersmaatregelen
4.1 Bosverjonging
Grote delen van het bos zullen omgezet worden van naaldhout naar gemengd loofhout (zie ook 4.2). Bij
de omvorming wordt zowel natuurlijke als kunstmatige verjonging gebruikt.

Natuurlijke verjonging
Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar natuurlijke verjonging in het bos. Door regelmatige dunningen
in de bestanden met Corsicaanse den wordt natuurlijke verjonging van berk en Zomereik in de
boomlaag en Lijsterbes, Spork, Vlier, … in de struiklaag gestimuleerd. Echter door de aanwezigheid
van een vrij dikke strooisellaag en de dominantie van bramen en Adelaarsvaren is de natuurlijke
verjonging in het grootste deel van het bos erg beperkt. Op kaart 12 is weergegeven waar en welke
vegetaties voor belemmering van de natuurlijke verjonging zorgen.
Op beperkte schaal wordt door het verwijderen (voor de kapping) van de strooisellaag meer kans
gegeven aan natuurlijke verjonging en het ontwikkelen van heischrale vegetaties. Het verwijderen van
de strooisellaag zal gebeuren:
o

in de te kappen stroken (10 tot 15 meter breed) t.b.v. het ontwikkelen van een zoommantelvegetatie langs de spoorweg en het fietspad: bestand 10b en rand van de bestanden
6a, 9a, 9b, 9c, 10c, 11a, 11b, 13a, 14a, 14b, 14c, 15a, 15b en 19;

o

in de bestanden 16, 18b, 18c, 20a en 20b die omgevormd worden naar wastinegebied.

Door het vrijstellen van inheemse loofbomen als Zomereik, Beuk, Ruwe berk en Lijsterbes wordt er
naar gestreefd om zoveel mogelijk zaadbomen van deze soorten in de dennenbestanden te laten
ontwikkelen. Het vrijstellen van inheemse loofbomen gebeurt in de bestanden 4a, 4b, 7a, 7b (deel), 8,
10c, 11b, 12 en de helft van 19. Zie hiervoor ook tabel 11.
Ook in de bestanden 16, 18b, 18c, 20a en 20b die ontwikkeld worden als wastine met heischrale
vegetaties wordt er gestreefd naar natuurlijke verjonging van Zomereik, berk, Brem, …. ook Grove den
kan hier beperkt natuurlijk verjongen.

Kunstmatige verjonging
Kunstmatige verjonging in het Kloosterbos zal gebeuren in (zie ook kaart 13 )
o

verjongingsgroepen van Zomereik: in 51 ha Corsicaanse dennenbestanden die resteren na het
creëren van open plekken en zoom-mantelvegetaties, worden 11 verjongingskernen van Zomereik
met een straal van 40 m (= oppervlakte van 0,50 ha) ingebracht. Dit gebeurt als volgt:



9

Na een groepsgewijze kapping van de dennen wordt er met een plantverband van 2 x 2,5m
Zomereik ingeplant.
De kappingen lopen samen met de dunningen in de drie verschillende groepen waarin het bos
is ingedeeld, dus wordt aangelegd (zie ook tabel 11):
-

in 2006: 4 verjongingsgroepen in respectievelijk de bestanden 13b, 14c, 15a en 17;

-

in 2008: 4 verjongingsgroepen in respectievelijk de bestanden 1b, 2b, 3b en 5b;

-

in 2010: 3 verjongingsgroepen in 6b, 7b en 9b .

9

In de bestanden 9a, 9b, 10a, 10b, 10c en 18a is een zone voorzien voor de aanleg van een spoorweg en twee

verkeersknooppunten. Afhankelijk van de ontwikkelingen voor deze bijkomende infrastructuur wordt al dan niet
een verjongingsgroep in bestand 9a-9b aangelegd.
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Na 12 jaar en 24 jaar wordt de cirkelvormige verjongingsgroep nog eens uitgebreid zodat per
verjongingsgroep een oppervlakte van ongeveer 2,5 ha bekomen wordt.
Na 36 jaar en 48 jaar wordt de rest van het bestand waarin de verjongingsgroep in is gelegen
volledig ingeplant (afhankelijk van de reeds aanwezige natuurlijke verjonging) met Zomereik, zodat
na 48 jaar alle bestanden met Corsicaanse den omgevormd zijn naar bestanden met
Zomereik en berk, Wilde lijsterbes, Spork, … in de nevenetage. Dus dit betekent dat ten
laatste tegen 2058 alle Corsicaanse dennenbestanden omgevormd zullen zijn.
o

Open plekken: de bestaande open plekken in de bestanden 1b, 2b, 3b, 8 en 12 worden ingeplant
met Zomereik (plantverband 2x2,5 m). Voor de 5 locaties samen gaat het over 0,35 ha.

o

Langs de Gebr. Naudtslaan: over 500 m wordt aan de westelijke rand van de bestanden 2a, 3a en
5b over een breedte van 15 m een mantelvegetatie aangeplant. Deze strook wordt ingeplant met
Zomereik (plantverband 2x 2.5 m) en Spork en Lijsterbes ertussen (plantverband 1.5 x 1.5 m).
Aangezien parallel aan de Gebr. Naudtslaan een ruiter- en occasionele mountainbikeroute lopen,
wordt de mantelvegetatie 7 m oostwaarts verschoven. – zie ook 4.9.

o

Er wordt één nieuwe dreef met Zomereik aangelegd en dit tussen bestand 15a en 8 (770 m). De
eiken worden in rij geplant met een tussenafstand van 8 meter. Hierdoor wordt de reeds
bestaande jonge dreef langs een deel van het fietspad vervolledigt en sluit ze aan bij de oudere
eiken- en beukendreef op de oostelijke grens van het studiegebied.

Bij voorkeur wordt bij de aanplant gebruik gemaakt van autochtoon materiaal van Zomereik. Het
aanbrengen van wildbescherming om vraat door Konijnen te vermijden, zal hier nodig zijn.

4.2 Bosomvorming
Eén van de beheersdoelstellingen is om alle bestanden met Corsicaanse den om te vormen naar
gemengd loofhout, met uitzondering van de bestanden voor heideherstel en wastinevorming. Binnen
de planperiode wordt een belangrijke stap gezet in de geleidelijke omvorming van de Corsicaanse
dennenbestanden naar gemengd loofhout (zie 4.1). De volledige omvorming van 51 ha dennenbestand
naar een volledig inheems bestand zal echter maar voltooid zijn binnen ongeveer 50 jaar. In de
bestanden met Grove den wordt gestreefd naar een gemengd bestand met 50% loofhout.
Door het uitvoeren van dunningen van 30% om de 6 jaar en facultatieve dunningen om de 3 jaar in de
bestanden met Corsicaanse den wordt reeds op het einde van de planperiode vrij ijle
dennenbestanden bekomen waar door de reeds aanwezige zaadbomen in de omgeving op vrij korte
termijn door natuurlijke verjonging een omvorming naar volledig gemengd loofhout mogelijk is.
In de bestanden van Grove den (22 ha) wordt gestreefd naar een aandeel van 50% van het grondvlak
met inheems loofhout. Dit gebeurt door tijdens de planperiode in de bestanden 4a, 4b, 7a, 7b (deeltje),
8, 10c, 12 en 19 om de 6 jaar inheemse loofbomen als Zomereik, berk, Lijsterbes, … vrij te stellen.

4.3 Bebossingswerken
In de komende 20 jaar zijn er geen bebossingen (= creëren van bos waar er voordien geen bos was)
voorzien in het studiegebied zelf.
Wel wordt in de voorziene uitbreidingen rond het studiegebied, met name de 7 ha akkerland ten
noordoosten van het studiegebied langs de N49, bebossing voorzien. Na aankoop van deze percelen
door de Provincie worden deze percelen een laatste keer met maïs ingezaaid. Op de randen van het
complex, dus ook langs de woningen en wegen, een zoom-mantel van minimaal 20 meter aangelegd.
De mantel zal bestaan uit een aanplant van inheemse struiken als o.a. Spork, Lijsterbes en Hazelaar.
In beperkte mate wordt ook een zone met Zomereik ingeplant.
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In het centrale deel wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een natuurlijke verjonging met Boswilg en
Ruwe berk, hierna zullen zich normaliter ook Zomereik, Lijsterbes, Spork, … zich vestigen. Door deze
natuurlijke verjonging kan een gevarieerd en structuurrijk loofhoutbos ontstaan.
De bebossing van deze akkerpercelen zal tevens grotendeels dienen (na ontheffing op verbod ontbossing
met compensatievoorstel en toekennen stedenbouwkundige vergunning) ter compensatie van de 7,8 ha
jonge dennenaanplant die gekapt wordt.
Door de eventuele aanleg van een spoorlijn langs de N49 blijft de ontwikkeling van bos op lange
termijn hier wel gehypothekeerd.

4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken
In de jonge aanplant van eik in de open plekken en in de verjongingsgroepen (zie kaart 13) zal er
indien nodig ingeboet worden. Ook langs de aan te leggen dreef zullen afgestorven bomen vervangen
worden. De eerste jaren (3 tot 5 jaar) zal er tussen de aangeplante eiken 2x/jaar naargelang de
noodzaak gemaaid worden.
In de aanplanten van eik (percelen 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 15 en 17 + kleine open plekken) wordt er een
eerste maal gedund na 12 jaar.
In het klein berkenbestand (0,35 ha) in bestand 1a wordt een sterke dunning (50%) van de jonge
berken uitgevoerd.
Het onder controle houden van Amerikaanse vogelkers is een belangrijk onderdeel van het
bosbeheer. In de bestanden 4a, 4b en 12 zal er gericht Amerikaanse vogelkers bestreden worden,
daarnaast wordt er over een periode van 3 jaar alle bestanden doorlopen om jonge exemplaren uit te
trekken. Daarnaast wordt er in overleg met de aanpalende eigenaars in de zone tot aan de N49 naar
gestreefd om zoveel mogelijk Amerikaanse vogelkers te verwijderen. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk
in het bestand tussen het studiegebied en de cafetaria. De Bosgroep Noord-Oost-Vlaanderen zal
hierin een belangrijke coördinerende rol spelen.
Voor de Beuken en Zomereiken in de verschillende dreven worden veiligheidsnoeibeurten voorzien.
Dit betekent dat de bomen jaarlijks gecontroleerd worden of er geen takken aanwezig zijn die gevaar
kunnen opleveren. Indien er takken aanwezig zijn die gevaar kunnen opleveren, worden ze
weggesnoeid. Om schade aan de bomen te vermijden, kan er bij het snoeien geen gebruik gemaakt
worden van klimsporen. De verschillende dreven zijn aangeduid op kaart 11.
Voor de Beuken- en Zomereikendreef langs de Gebr. Naudtslaan geldt het plantrecht. Gezien de
Provincie de aanpalende percelen van het OCMW Gent aangekocht heeft, is ook het plantrecht
overgedragen en zijn deze bomen eigendom van de Provincie. Er wordt echter tussen de
verschillende betrokken partijen, i.e. Provincie O-Vl en AWV overlegd om de bomen en het onderhoud
ervan over te dragen naar AWV.

4.5 Kapregeling
Het overzicht van de kapregeling is weergegeven in tabel 11.
Dunning
o

De dunningen (20 à 30%) met een omlooptijd van 6 jaar wordt verder gezet. Het bos is opgedeeld
in drie groepen (zie kaart 4) waar telkens in gedund wordt. De volgende dunning gebeurt in groep
III in 2006. In alle bestanden met Corsicaanse den wordt de dunning verder gezet tot de eindkap.
In de bestanden 4a, 4b, 7a, 8, 11b en 12 met Grove den wordt er al dan niet gedund afhankelijk
van de toestand op het ogenblik zelf, zoals de noodzaak van het vrijstellen van inheems loofhout.
Facultatieve dunningen zullen er normaliter niet plaatsgrijpen.
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o

In de aanplanten van Zomereik wordt een eerste dunning 12 jaar na aanplant uitgevoerd.

o

In het berkenbestand in bestand 1a is er een dunning (50%) in 2006 en een volgende dunning
(25%) in 2015.

Eindkap
Eindkappen zullen er plaatsgrijpen in de bestanden die naar wastinegebied omgevormd zullen
worden. Dit betekent dat in de bestanden 16, 18b, 18c, 20a en 20b samen 7,6 ha jonge
dennenbestanden zullen gekapt worden. Ook in het klein bestand 10a zal er een eindkap zijn omdat
dit bestand volledig omgezet wordt naar zoom-mantelvegetatie.
Groepsgewijze kap
Voor de 11 verjongingsgroepen zal er per verjongingsgroep 0,50 ha Corsicaanse den gekapt worden.
Na 12, 24, 36 en 48 jaar zal afhankelijk van de toestand op het ogenblik zelf, delen van het bestand
gekapt worden voor kunstmatige verjonging van Zomereik.
Zoomsgewijze kap
In de verschillende stroken waar een zoom-mantel- of mantelvegetatie wordt ontwikkeld, zal een
zoomsgewijze kap van de Corsicaanse dennen plaatsgrijpen. Onder 4.9 en kaart 13 zijn de
verschillende te ontwikkelen zomen en mantels weergegeven.
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Tabel 11: Kapregeling

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

Opmerkingen

(ha)

1a

1,93

1b

3,51

2a

0,96

2b

3,40

3a

2006

Opp*

2005

Bestandsnummer

X

Ez

2,56

Ez

X

X

X

Eg/X

X

Eg/X

X

X

X

Eg/X

X

Eg/X

X

X

X

2006: dunning in
berkenbestandje

2007 (?): aanleg mantel aan
Gebr. Naudtslaan

2007 (?): aanleg mantel aan
Gebr. Naudtslaan

3b

2,50

Ez

Eg/X

X

Eg/X

4a

1,06

Ez

X

X

X

4b

3,18

Ez

X

X

X

5a

2,24

Ez

Eg/X

X

Eg/X

5b

2,60

Eg/X

X

Eg/X

6a
6b
6c

1,64

X

X

Eg/X

1,35

Eg/X

X

Eg/X

2,64

Ez

X

X

Eg/X

7a

1,45

Ez

X

X

X

7b
7c
8
9a
9b
9c
10a
10b
10c
11a

2,62

Eg/X

X

Eg/X

0,93

X

X

Eg/X

3,45

X

X

X

Ez

enkel vrijstellen van inheems
loofhout
enkel vrijstellen van inheems
loofhout

2007 (?): aanleg mantel aan
Gebr. Naudtslaan

1,45

Ez

Eg/X

X

Eg/X

2,33

Ez

Eg/X

X

Eg/X

0,64

Ez

X

X

X

enkel vrijstellen inheems
loofhout

E

0,28
0,11

Ez

X

X

X

1,73

Ez

X

X

X

0,30

Ez

X

X

X

11b

3,57

Ez

X

X

X

12

4,80

Ez

X

X

X
Ez/Eg

X = vrijstellen inheems loofhout

enkel vrijstellen inheems
loofhout
enkel vrijstellen inheems
loofhout

Ez/X

13a

1,35

Ez/X

Ez/X

13b

2,58

Eg/X

X

Eg/X

X

14a

0,07

Ez/X

Ez/X

Ez/X

Ez/X

14b

0,82

Ez/Eg

Ez/X

/X
Ez/Eg/

/X

Ez/Eg
/X
Ez/Eg/

langs spoorweg

Ez/X

14c

1,51

15a
15b
16
17
18a
18b
18c
18d

1,60

Ez/Eg/X

X

Eg/X

X

0,97

Ez/Eg/X

X

Eg/X

X

X

Eg/X

X

X

X

X

X

X

X

Ez/X

/X

3,74

Ez/X

2,58

Eg/X

E?

0,18

X

1,17

X

E?

E?

2,08

X

E?

E?

0,41

X

/X

6-jaarlijks ext. hakhoutbeheer

Ez/X

6-jaarlijks ext. hakhoutbeheer
langs spoorweg
6-jaarlijks ext. hakhoutbeheer
langs spoorweg
6-jaarlijks ext. hakhoutbeheer
langs spoorweg

E?

N-deel: vrijstellen inheemse

19

3,74

Ez/X

Ez/X

Ez/X

Ez/X

bomen + 6-jaarlijks hakhoutbeheer langs spoorweg

20a
20b

0,59

Ez/X

E?

E?

1,20

X

E?

E?

X = dunning
E = kaal-/eindkap
Eg = groepsgewijze kapping
Ez = zoomsgewijze kapping
* = hier is enkel de oppervlakte weergegeven die beheerd moet worden
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4.6 Bosexploitatie
De exploitatiewegen zijn weergegeven op kaart 15. Een aantal wandelwegen zijn ook
exploitatiewegen, indien nodig worden deze wandelwegen na exploitatie hersteld, dit betekent dat
eventueel ontstane putten opgevuld worden met zand.
In alle bestanden worden een schoontijd van 1 april tot 30 juni gerespecteerd.

4.7 Brandpreventie
Het bos blijft goed toegankelijk voor hulpdiensten (zie kaart 15). Door de omvorming van monotone
naaldhoutbestanden naar gemengd loofhout zal het brandgevaar in het bos afnemen.

4.8 Open plekken
Bestaande open plekken
Erfdienstbaarheidszone: de westelijke helft (0,3 ha) van deze lange zone wordt jaarlijks in oktober
gemaaid mét afvoer van het maaisel. Ook de plekken met Duinriet worden gemaaid. De oostelijke
helft wordt driejaarlijks gemaaid. Hierdoor wordt een te sterke verruiging tegengegaan.
De overige bestaande open plekken zijn gelegen in de bosbestanden en worden ingeplant met
Zomereik.
Nieuwe open plekken
In het studiegebied zijn goede potenties aanwezig voor heideherstel. Zoals reeds vermeld in de
beheersdoelstellingen (zie punt 3.2.2) zullen een aantal gebiedjes omgevormd worden waar naar een
wastine-landschap Zowel volgens de doelstellingen van de Beheersvisie openbare bossen als de
criteria duurzaam bosbeheer gebeurt het creëren van wastinegebied i.k.v. het herstel van zeldzame
vegetaties en soorten (zie ook Beheersdoelstellingen).
Deze “open plekken” worden gecreëerd in de bestanden 16, 18b, 18c, 20a en 20b die momenteel
bestaan uit vrij jonge aanplant van Corsicaanse den. In totaal dienen er 7,6 ha dennen gekapt te
worden.

Deze open plekken zullen gecreëerd en beheerd worden conform de dienstorder 2001/2 "Visie van de
afdeling Bos & Groen op de creatie van open plekken binnen de bossfeer en de uitvoering van
kleinschalige ontbossingen ten behoeve van natuurontwikkeling". Dit betekent dat er wordt gestreefd
naar een wastine-landschap waarbij de individuele oppervlakte van elke open plek kleiner is dan 50
are. Binnen de "open plekken'" die groter zijn dan 50 are, zal er nog sprake zijn van een bedekking
door bomen en struiken groter of kleiner dan 50%. Het betreft dus een structuurrijk landschap met
afwisseling van bos, struwelen, alleenstaande bomen en echte open vegetaties met heischrale
vegetaties.
Bijgevolg is in dit geval geen sprake van "echte ontbossingen'" in de zin van het bosdecreet en dient
de te rooien bosoppervlakte niet gecompenseerd te worden.

Na het verwijderen van de strooisellaag worden alle dennen gekapt en kan de open plek twee jaar
spontaan ontwikkelen. Afhankelijk van de evolutie van de open gekapte terreinen (in welke mate is er
verjonging van heide, verschijnen er niet gewenste soorten als bvb. Adelaarsvaren, …) wordt na drie jaar al
dan niet gestart met een extensief beheer, dit ofwel door ongeveer 2/3 van het gebied éénmaal per
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jaar te maaien in oktober (met verwijderen van het maaisel) of door extensieve begrazing door
heideschapen (begrazing herfst-winter met 1 schaap/ha). Begrazing met schapen betekent dat het pad
tussen de bestanden 16 en 20b en tussen 18b en 18c tijdelijk zal afgesloten moeten worden om een
voldoende groot begrazingsblok te hebben.
Het is aangewezen dat voor het beheer en opvolging van deze open plekken beroep gedaan wordt op
de expertise opgebouwd door de beheerders van het Heidebos.

4.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling
Momenteel zijn er nagenoeg geen gradiënten of geleidelijke bosovergangen in het studiegebied
aanwezig. Langs het fietspad, de spoorweg en op de randen van de open plekken worden zoommantelvegetaties aangelegd. Door de aanleg van deze zoom-mantelvegetaties wordt onder meer
gestreefd naar het behoud en de ontwikkeling van heischrale vegetaties en een rijkere fauna
(dagvlinders, loopkevers, …).
Langs volgende zones/bestanden wordt een zoom en/of een mantel voorzien:
o

Langs de Gebr. Naudtslaan: over een lengte van 500 m wordt langs de westelijke rand van de
bestanden 2a, 3a en 5b over een breedte van 15 m een mantelvegetatie aangeplant. Deze mantel
heeft onder meer een functie als afscherming van de drukke Gebr. Naudtslaan. De zone wordt
ingeplant met Spork, Lijsterbes en Zomereik in plantverband van 1,5 x 1,5 m. Aangezien parallel
aan de Gebr. Naudtslaan een ruiter- en occasionele mountainbikeroute lopen, wordt de
mantelvegetatie 7 m oostwaarts verschoven. In het laatste geval zal nagegaan worden indien
hiervoor een compensatie noodzakelijk is.

o

Langs de erfdienstbaarheidszone: over een lengte van 350 m en een breedte van 15 m worden in
de bestanden 9a, 9b en 10b de dennen gekapt. In deze zone wordt een mantelvegetatie met
inheemse struiken voorzien. Dit gebeurt door na de kap van de dennen en het verwijderen van de
strooisellaag de zone spontaan te laten ontwikkelen en zo natuurlijke verjonging van brem, berk,
eik, … toe te laten. Het beheer in deze zone beperkt zich tot om de zes jaar alle jonge bomen tot
aan de grond af te zetten wat eigenlijk een extensief hakhoutbeheer is.

o

Langs het fietspad: langs het bestaande fietspad (500 m) in de bestanden 9a en 11a wordt naast
de beide jonge eikenrij één rij Corsicaanse dennen gekapt zodat een vrije strook van 5 m
bekomen wordt, die dan jaarlijks gemaaid wordt (met afvoer van het maaisel) om dominantie van
braam of Adelaarsvaren tegen te gaan en heischrale vegetatie te ontwikkelen. Ook bij de aan te
leggen dreef langs de bestanden 11b, 12 en 8 wordt naast de aan te planten rij Zomereiken aan
beide zijden van het pad 5 meter vrijgemaakt voor zoomvegetatie. Ook hier zal er jaarlijks in
oktober gemaaid worden.

o

Langs de spoorweg: aan beide zijden van 850 m van de spoorweg wordt een brede zoommantelvegetatie ontwikkeld. Dit gebeurt door vanaf de voet van de spoorweg over een breedte
van 10 m jaarlijks in oktober te maaien. Hierdoor zal de dominantie van Adelaarsvaren
teruggedrongen worden en krijgt heide en heischrale vegetatie kansen tot ontwikkeling. In een
volgende zone van 15 m wordt een mantel gecreëerd, waar om de drie jaar (en in latere fase om de
vijf jaar) “slordig” wordt gemaaid zodat er nog heel wat inheemse struiken en bomen kunnen blijven
staan. Wel wordt er voor gezorgd dat op de zuidelijke rand de bomen niet hoger worden dan 10
m, hiervoor kan een 6-jaarlijks hakhoutbeheer toegepast worden.
Er wordt contact opgenomen met de beheerder van de spoorweg, de NMBS, waarbij duidelijk
gesteld wordt dat er langs de spoorweg niet meer gesproeid dient te worden gezien er jaarlijks
gemaaid wordt.
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o

Langs de open plekken: op de randen van de te creëren “open plekken” in de bestanden 16, 20a,
20b, 18b en 18c wordt op de zuidelijke rand een 5 m brede mantelvegetatie voorzien die als
bufferstrook fungeert. Na het verwijderen van dennen wordt door natuurlijke verjonging naar een
zone met een variatie van inheemse bomen en struiken gestreefd. Indien nodig kan er een
beperkte dunning gebeuren in deze strook.

o

Langs het centrale wandelpad: langs het centrale wandelpad, vanaf bestand 4a tot 20b, wordt
over een lengte van 900 m een zoom-mantelvegetatie aangelegd. De zoom bestaat een strook
van 3 m breed die jaarlijks in oktober wordt gemaaid en wordt er een mantel van 7 m breed
voorzien. Hierin kan natuurlijke verjonging plaatsgrijpen en wordt er een extensief hakhoutbeheer
toegepast.

o

Langs perceel 1: aan de westelijke grens van perceel loopt een onverhard fietspad. Langs de
rechterzijde (oostelijke zijde) is een 4 m brede strook aanwezig waarin o.a. Echt
duizendguldenkruid voorkomt. Deze strook wordt jaarlijks eind september/oktober gemaaid mét
afvoer van het maaisel.

4.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van fauna en flora
Het merendeel van de beheersmaatregelen zijn erop gericht om de biologische waarden in het
studiegebied te verhogen, zo bijvoorbeeld:
o

Door het voorzien van een zoom langs de spoorweg wordt verhinderd dat de zeldzame Grote
wolfsklauw wordt overwoekerd door bramen of Adelaarsvaren, ook andere mindere algemene
heischrale soorten krijgen hierdoor kansen.

o

De aanleg van wastines geeft kansen aan o.a. Boompieper en Boomleeuwerik om tot broeden te
komen, ook zeldzame insecten krijgen hierdoor nieuwe potentiële vestigingsplaatsen.

o

Het verwijderen van strooisel geeft kansen aan zeldzame aan arme, open droge zandgronden
gebonden paddestoelen.

4.11 Dood hout en oude bomen
Onder meer door de vrij intensieve dunningen die in het studiegebied worden uitgevoerd, is er
nagenoeg geen dood hout in het bos aanwezig. Gezien een groot deel van het bos omgevormd wordt
en zo een nieuw jong bos gecreëerd wordt, zal er de eerste tientallen jaren weinig dood hout in het
studiegebied bijkomen.
Wel zal er in de oude beuken en eikendreven dood hout ontstaan. In deze dreven wordt dan ook
geopteerd om afstervende/afgestorven bomen zoveel mogelijk te laten staan. Uit
veiligheidsoverwegingen kunnen de takken afgezaagd worden zodat enkel de stam van de dode
boom blijft staan. De oude beuken en eiken worden gevrijwaard zodanig dat een zeker percentage
aan oude bomen in het bos behouden blijft.
Ook in de bestanden met Grove den worden dennen aangeduid om oud te worden.
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4.12 Beheersmaatregelen en richtlijnen m.b.t. toegankelijkheid
4.12.1 Plan wegennet – opengestelde boswegen
Huidige situatie
Voor een weergave en bespreking van het huidige wegennet van het studiegebied wordt hier
verwezen naar kaart 4 en naar § 1.5 van dit beheersplan. Het huidig bosverkeersplan zoals
opgemaakt door boswachter Johnny Coquyt op 14 december 2000 is opgenomen onder kaart 14..
Een belangrijk knelpunt in de huidige verkeerssituatie in het studiegebied is het verkeer van en naar
Taverne Den Bosch, evenals het sluipverkeer doorheen het bos richting Langelede. Voorts trekken de
open zones langsheen de N449 veel gemotoriseerd verkeer aan dat zich hier tijdelijk parkeert. Het
betreft dikwijls personen die er 's middags hun lunch nemen. Deze zones vormen bijgevolg een
verzamelplaats voor sluikstort. Bovendien kan dit verkeer voor onveilige situaties zorgen (zeker gezien
men ter hoogte van ingang 3 een fietspad moet oversteken).

Gewenste situatie
Op kaart 15 is het toekomstig bosverkeersplan weergegeven.
Samengevat is de toegankelijkheid in het studiegebied als volgt:
Er loopt één fietspad door en langs het studiegebied. Op andere paden is fietsen verboden tenzij op
het occasionele parcours voor mountainbikers, dat enkel toegankelijk is na aanvraag en goedkeuring
door Bosbeheer. Gemotoriseerd verkeer is in het studiegebied verboden tenzij plaatselijk en tijdelijk
verkeer naar de taverne Den Bosch en door de gebruikers van de gronden ten zuiden van perceel 18.
De route naar de taverne is enkel toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer op de momenten dat de
taverne geopend is. Bij sluiting van de taverne zal de weg afgesloten worden d.m.v. een bareel. Op
kaart 15 wordt een extensief ruiterpad aangegeven. Dit ruiterpad sluit aan op de reeds bestaande
route "Van Verdronken Land tot Noordzeestrand". Op dit pad is enkel extensief ruiterverkeer
toegelaten. Dit betekent dat er geen georganiseerde activiteiten kunnen plaatsgrijpen, dat enkel
stapvoets kan gelopen worden (galopperen en draven is niet toegestaan) en dat koetsen niet zijn
toegestaan.
Naar toegankelijkheid zijn er volgende maatregelen:
o

Alle bestaande paden die uitkomen op de Gebr. Naudtslaan worden afgesloten met een houten
bareel. Dit met uitzondering van het pad dat langs perceel 18 loopt (doorgang voor landbouwers).
Ingang 1 wordt voorzien van een houten bareel die enkel wordt afgesloten in geval van sluiting
van de taverne Den Bosch. Op het einde van het traject naar de taverne wordt ook een houten
bareel voorzien.

o

De ingangen 1, 2 en 3 worden voorzien van een fietssluis zodat enkel maar wandelaars en
fietsers gebruik kunnen maken van deze toegangen.

o

Aan bestand 6a wordt de open ruimte langs de N449 beter geordend. De zone wordt afgemaakt
d.m.v. betonnen stootbanden. Een op- en afrit voor auto's en fietsers wordt vrijgelaten. Er worden
parkeerplaatsen voor enkele auto's + voor fietsen voorzien. Er wordt een infobord geplaatst met
o.a. uitleg over de wastine die wat verder gecreëerd wordt. Op deze wijze oogt deze ruimte
de
mooier en wordt een 2 ingang naar het bos behouden. Voorts wordt de fietsoversteekplaats
veiliger gemaakt door op de weg een fietsstrook in kleur aan te brengen en de nodige signalisatie
te voorzien. Dit laatste zal worden voorgelegd aan AWV die hiertoe de bevoegdheid heeft.
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o

De andere open zones langsheen de N449 worden zoveel mogelijk afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer. Dit kan o.a. door het doortrekken van de gracht langs de weg op de plaatsen waar dit
mogelijk is (voor te leggen aan AWV).

o

Het gemotoriseerd verkeer in het studiegebied wordt beperkt. De lengte van het huidige traject
doorheen het bos wordt gehalveerd. Dit houdt in dat de actuele weg om naar de taverne te rijden
ook zal aangewend worden om uit het bos te rijden. Hiertoe zullen drie uitwijkstroken langsheen
de weg ingericht worden. Gezien langsheen deze weg reeds ijle plekken aanwezig zijn, zullen
hiervoor maar een beperkt aantal (een 8-tal) bomen dienen gerooid te worden. Deze weg is enkel
toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer gedurende de openingsuren van de taverne. De 2
uiteinden van het traject worden afgemaakt d.m.v. houten barelen. Op die wijze wordt het actuele
sluipverkeer richting Langelede verhindert.

o

Bezoekers van het bos kunnen parkeren langs het deel van de Gebr. Naudtslaan ter hoogte van
ingang 1. In dit stuk straat zonder doorgaand verkeer kan aan beide zijden geparkeerd worden.
Bovendien zal de parkeerruimte aantrekkelijker ingericht worden zodanig dat het verkeer naar de
taverne afgeraden wordt.

o

Het extensief ruiterpad wordt gescheiden van het wandel- en fietsverkeer. Daar waar het extensief
ruiterpad tezamen komt met de occasionele mountainbikeroute, wordt tevens een scheiding
voorzien.

Het geactualiseerd toegankelijkheidsreglement is opgenomen onder bijlage 6.

4.12.2 Speelzones
In het studiegebied zelf worden er geen speelzones voorzien. Wel wordt in de zone ten noordoosten
van het studiegebied (ruime omgeving cafeteria) op korte termijn (binnen 3 jaar) een speelbos van 2 à 3.
ha afgebakend en dit op gronden van de Provincie en/of private boseigenaars. De gemeentelijke
jeugdraad van Wachtebeke zal bij de afbakening van het speelbos betrokken worden.

4.12.3 Recreatieve infrastructuur
In beperkte mate wordt recreatieve infrastructuur in het studiegebied voorzien:
o

Infoborden: aan ingang 1 wordt er een infobord geplaatst waarop onder meer een overzichtskaart
en het toegankelijkheidsreglement wordt weergegeven; ook aan de ingangen 2 en 3 wordt er een
beperkter infobord geplaatst. Het plaatsen van bijkomende infoborden ten noorden van het
studiegebied is afhankelijk van de aankopen die daar nog kunnen gerealiseerd worden.

o

Banken/vuilbakken: aan het grasland ten noorden van bestand 4 wordt een zitbank geplaatst. Er
worden geen vuilnisbakken in of rond het studiegebied geplaatst. Wel wordt op de infoborden
duidelijk weergegeven dat zwerfvuil niet in een bos thuishoort. Ook wordt in samenspraak met de
gemeente Wachtebeke ervoor gezorgd dat de ingangen netjes blijven en eventueel zwerfvuil snel
opgeruimd wordt.

o

Aan ingang 1 en 3 wordt een fietsenrek voor een 10-tal fietsen geplaatst. Hier kunnen bezoekers
van het bos die er komen wandelen hun fiets achterlaten.

4.13 Beheersmaatregelen en richtlijnen m.b.t. de jacht
Er wordt niet gejaagd in het Kloosterbos en dat zal in de toekomst ook zo blijven.

4.14 Beheersmaatregelen en richtlijnen m.b.t. de visserij
Niet van toepassing
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4.15 Beheersmaatregelen en richtlijnen m.b.t. gebruik niet houtige
bosproducten
In het studiegebied zullen er geen niet-houtige bosproducten gebruikt worden.

4.16 Beheersmaatregelen en richtlijnen m.b.t. cultuurhistorische
elementen
Gezien het ontbreken van cultuur-historische elementen in het studiegebied is dit punt niet van
toepassing.

4.17 Beheersmaatregelen
en
milieubeschermende functie

richtlijnen

m.b.t.

de

Doordat het bos meer gesloten zal worden, neemt de visuele schermfunctie van het bos toe.

4.18 Beheersmaatregelen en richtlijnen m.b.t. de wetenschappelijke
functie
Een verder onderzoek naar de fauna & flora in het studiegebied is aangewezen. Dit kan onder meer
gebeuren in samenwerking met vzw Natuurpunt Moervaart-Zuidlede. Zeker bij het creëren van de
wastinegebieden is het interessant om de uitbreiding of vestiging van nieuwe soorten in deze
gebieden op te volgen. Onderzoek en monitoring kan tevens gebruikt worden om het beheer te
evalueren en eventueel bij te sturen.
Voor het plaatsen van instrumentaria (linten, paaltjes, fuiken, …) nodig voor het wetenschappelijk
onderzoek moet eerst toelating gevraagd worden aan de Provincie Oost-Vlaanderen.

4.19 Werken die de biotische of de abiotische toestand van het bos
wijzigen
In het studiegebied zijn er volgende richtlijnen:
o

Reliëfwijziging: wordt niet toegestaan.

o

Wegenaanleg: wegen/paden in het studiegebied worden niet verhard en er worden geen nieuwe
paden voorzien.

o

Drainage: er wordt geen drainage in het studiegebied voorzien.

o

Wijzigen kruidlaag: het wijzigen van de kruidlaag door o.m. gebruik van herbiciden of grondige
bodembewerking wordt niet toegestaan. Uitzondering zijn:

o

-

bestrijden van Amerikaanse vogelkers;

-

verwijderen strooisellaag in de aan te leggen wastinegebieden en de jaarlijks te maaien
zoomvegetaties;

-

oppervlakkige bodembewerking ter bevordering van natuurlijke verjonging;

Gebruik prikkeldraad: is niet toegestaan.
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4.20 Planning van de beheerwerken
In welke bestanden en het tijdstip van de kappingen en dunningen zijn weergegeven in tabel 11. Overige beheersmaatregelen die de komende 20 jaar voorzien
zijn:
Tabel 12: BEHEER OPEN PLEKKEN EN BOSRANDEN
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2005

Beheerswerk

locatie

Opp. (ha)

Bestand /

0,25

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

0,85

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

eind sept/okt maaien met afvoer (500 m)
van 5 m brede strook aan beide zijden van

langs fietspad

het fietspad
eind sept/okt maaien met afvoer (850 m)
van 10 m brede strook aan beide zijden

langs de

van de spoorweg

spoorweg

x

afzetten hakhout in mantelzone (15 m)

x

x

eind sept/okt maaien met afvoer (900 m)
van 3 meter brede strook aan beide zijden

langs het centrale

x

0,27

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

van het pad

wandelpad

x

afzetten hakhout in mantelzone (7 m)
eind sept/okt maaien met afvoer (350 m)

0,35

x

van 10 m brede westelijke stook

Langs de
erfdienstbaar-

3-jaarlijks maaien van oostelijke strook

x

x

x

x

x

0,30

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

heidszone R4

x

afzetten hakhout in mantelzone (15 m)
pad langs 1a en

eind sept/okt maaien met afvoer (350 m)

1b

0,14

x

van 4 m oostelijke strook

2a, 3a, 5b

aanplant mantel langs Gebr. Naudtslaan

open plekken in

inplanten met Zomereik

1b, 2b, 3b
open plekken in 8

inplanten met Zomereik

0,08

x

x

x

0,25

wildparking inplanten met Zomereik

0,10

2

6b, 7b, 9b

aanplant Zomereik in verjongingsgroepen

1,5

13b, 14c, 15a, 17

aanplant Zomereik in verjongingsgroepen

2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2024

x

x

2023

x

x

2022

x?

x

2021

x?

x

2020

x

2019

x

2018

7,8

extensief maaien

x

2017

x

x

2016

x

x

2015

18b, 18c

x

x

2014

extensieve begrazing met schapen en/of

x

x

2013

16, 20a, 20b, 18a,

x

x

2012

inboeten en vrijstellen van aanplant

x

2011

13b, 14c, 15a, 17

x

2010

inboeten en vrijstellen van aanplant

x

2009

6b, 7b, 9b, 8, 12

x

x

0,05

aanplant Zomereik in verjongingsgroepen

inboeten en vrijstellen van aanplant

x

x

1b, 2b, 3b, 5b

1b, 2b 3b, 5b

x

x

aanplant dreef met Zomereik

Ingang 2

x

x

x?

en 12
15a, 16, 17

x

x

Tabel 13: BEHEER WEGEN EN GRACHTEN

Naudtslaan en

weg langs 18 ingangen afsluiten met houten

spoorweg
ingangen 1, 2
en 3

oversteekplaats fietspad

X

X

X

X

2008

met uitzondering van ingangen 1, 2 en 3 en

2007

ingangen

2006

Beheerswerk

locatie

2005

Bestand /

bareel

plaatsen infobord en plaatsen fietssluizen

aan beide zijden Gebr. Naudtslaan plaatsen
van afremmende palen voor fietsers en

X

parking afsluiten
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Tabel 14: ALLERLEI BEHEERSWERKEN

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

studiegebied

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

verwijderen strooisellaag

Bestrijding Amerikaanse vogelkers + in alle

X

bestanden over 3 jaar controle nieuwe ex.

X

plaatsen van zitbank

volledig

2015

4b

2014

bestanden

2013

overige

2012

4a, 4b, 12 + alle

2011

zoomvegetaties

4

2010

bomen langs wandelpaden en G. Naudtslaan

2009

eikdreven

2008

jaarlijkse controle en veiligheidssnoeien van

2007

Beuk- en

2006

Beheerswerk

locatie

2005

Lengte (km)

Bestand /

- onderhoud onverharde paden
- onderhoud recratieve infrastructuur
(slagbomen, banken, infoborden)
- opruimen zwerfvuil

7,5

X

Tabel 15: EVALUATIE EN OPVOLGING
Een continue evaluatie en opvolging van het gevoerde beheer in het studiegebied is noodzakelijk. Dit gebeurt onder meer door:

Beheerswerk

Evaluatiemoment

Evaluatie

- voldoende verjonging van heide en vestiging heischrale soorten?
Begrazing/maaien wastines

jaarlijks

- geen te sterke verruiging en toenemende overheersing door soorten als

Verdere opvolging

eventueel aanpassen begrazing en/of
maaibeheer

Duinriet?
- vestiging van soorten gebonden aan heischrale vegetaties?

Maaibeheer
zoomvegetaties

jaarlijks

Beheer mantelvegetaties

3-jaarlijks

Dreven

jaarlijks

Verjongingsgroepen

Grove denbestanden

voldoende behoud en vestiging van heischrale soorten (Rode lijstsoorten)

eventueel aanpassen maaibeheer

voldoende soort- en structuurrijk?

eventueel aanpassen beheer

- voldoende vitaliteit dreefbomen?

- eventueel aanpassen snoeiregime

- geen schade door exploitatie, recreatie ?

- eventueel bescherming dreefbomen

- voldoende vitaliteit?

eventueel bijplanten en langer maaien

- geen dominantie van adelaarsvaren?

(vrijstellen)

- voldoende natuurlijke verjonging?

- eventueel bijplanten

- inheemse loofbomen voldoende vrijgesteld?

- eventueel intensiever vrijstellen

2-jaarlijks

6-jaarlijks
- is bijkomende infrastructuur nodig?

Recreatie

jaarlijks

- zijn er aanpassingen van de toegankelijkheid nodig?

eventueel infrastructuur en
toegankelijkheid aanpassen

- zijn er storende activiteiten (ongeorganiseerde mountainbikers, …)?
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