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Identificatie van het bos
1.1

Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten

In 2002 kocht het provinciebestuur een deel van het Kloosterbos. Het bos is voor het
grootste deel gelegen op grondgebied van de gemeente Wachtebeke. De oorspronkelijke
oppervlakte van het aangekochte deel bedroeg ongeveer 90 hectare.
Dit bosbeheerplan behandelt gronden die in de loop der jaren bijkomend aangekocht zijn
en die aanpalen aan het Kloosterbos, of in de nabijheid gelegen zijn. In totaal werd 29,2
hectare bijkomend opgenomen in dit beheerplan.
Het Kloosterbos is gelegen in de zuidoostelijke hoek gevormd door het kruispunt van de
John Kennedylaan (R4) met de expresweg Antwerpen–Zelzate (E34). 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 ArcelorMittal gevestigd is.

Figuur 1: Situering van het Kloosterbos

De bijkomende percelen zijn aangekocht tussen 2002 en 2014 en zijn gelegen rond het
bestaande bos. De nieuwe percelen hebben samen een oppervlakte van 29,2 ha. De
totale oppervlakte in eigendom bedraagt 125,45 ha (GIS-Vlaanderen, 2011). De recent
aangekochte percelen zijn gelegen op grondgebied van Wachtebeke.
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1.2

Kadastraal overzicht

Hieronder wordt een overzicht gegeven van alle bijkomend aangekochte percelen. Alle
percelen zijn gelegen op het grondgebied van de gemeente Wachtebeke
Tabel 1: Overzicht kadastrale percelen

Gemeente
Wachtebeke

Afdeling
1e

Identificatie van het bos

Sectie
A

Kad.nummer
268b
293
294b
294c
296
310
267
293/02
548a
549a
957c
949b
958
965
331b
503b
587
552
565
586f
585d
778
770
771
597m
597p
551c
776
940y
590a
588a
588b
599a
707d
613b
614a
615a
616
556b
556c
557
561
562c
562b

Oppervlakte (m²)
3840
9480
53
11177
9460
14320
250
90
3305
3610
5750
590
3170
3180
2440
167
780
4790
1450
1463
21342
8810
720
7290
1861
1641
3990
6760
1276
6320
8400
13830
15608
231
1400
2294
4549
6500
191
3471
2170
4320
781
340
7

563a
585a
568c
569b
568d
569c
583a
584a
600a
598e
598d
718d
730a
604a
613c
716a
715a
733e
721a
721b
722
723
724
725
581
567b
582a
567c
707c

1.3

3820
2665
2067
505
426
534
4209
374
1244
1272
2400
6200
800
3425
3077
5688
22060
3602
2370
2380
5180
200
100
2860
1430
1603
1553
397
8772
294673

Situatieplan

Voor een situatieplan wordt verwezen naar kaart 1. De percelen zijn verspreid gelegen
rondom de sinds 2002 aangekochte boskern. Een deel paalt aan het bestaande bos, een
deel van de percelen is gelegen aan de overzijde van de E34.

1.4

Situering

1.4.1 Algemeen - administratief
De Provincie Oost-Vlaanderen, is de beheerder van het studiegebied en tevens indiener
van het beheerplan. De directie Leefmilieu, dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning
en Natuurontwikkeling1 fungeert als aanspreekpunt.
De verantwoordelijke bosbeheerder voor het domein is:
Agentschap Natuur en Bos – Oost-Vlaanderen
Vlaams Administratief Centrum (VAC)
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70/73
1

PAC Het Zuid , Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent
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9000 Gent
Tel. 09 276 20 00
Fax 09 276 20 05
ovl.anb@vlaanderen.be

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 staan in relatie tot o.a. het recreatieve gebruik van
het Kloosterbos.
1.4.2.1 Provinciaal domein Puyenbroeck
Het Provinciaal domein Puyenbroeck1 is gelegen op ongeveer 3 km ten zuiden van het
Kloosterbos. Dit domein heeft een oppervlakte van 510 ha en biedt een ruim aanbod aan
recreatiemogelijkheden. Het domein 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. Het deel van het domein ten zuiden van de
Zuidlede is opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) als Grote Eenheid
Natuur (GEN) en werd aangewezen als Speciale Beschermingszone volgens de
Habitatrichtlijn.
1.4.2.2 Heidebos
Op ongeveer 2,5 km ten oosten van het studiegebied, op het grondgebied van de
gemeenten Wachtebeke en Moerbeke is het Heidebos gelegen. Samen met het
Drongengoedbos (Maldegem-Knesselare), het Kloosterbos (Wachtebeke) en het
Stropersbos (Sint-Gillis-Waas), maakt het deel uit van een bossengordel op de zandrug
Maldegem-Stekene.
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.
De heidevegetatie is voornamelijk begroeid met struikheide, pijpenstrootje, korstmossen
en berken. Het bos zelf bestaat vooral uit aangeplante grove dennen waarvan het grootste
deel aan een omvormingsbeheer onderworpen is. Enkele boslanen zijn afgezoomd met
monumentale beuken, zomereiken en Amerikaanse eiken. In het Heidebos komen
zeldzame vogels zoals Nachtzwaluw, Boomleeuwerik, Zwarte specht, Havik en
Wespendief voor. De heide zelf is bekend voor zijn vlinderrijkdom. Ook Levendbarende
hagedis en Eikelmuis komen hier nog voor. Het Heidebos is opgenomen in het VEN als
GEN en werd grotendeels aangewezen als EU-Habitatrichtlijngebied.

1.5

Statuut van de wegen en waterlopen

1.5.1 Wegen
De N449 of de Gebroeders Naudtslaan loopt van zuid naar noord langs en door het
Kloosterbos. Deze vroegere buurtweg (Atlas der Buurtwegen, nr. 3, tot 14 m breed) werd
aangewezen als een gewestweg, in beheer bij AWV (Agentschap Wegen en Verkeer).
Het onverhard pad dat loopt van de Langelede naar de voormalige taverne is een private
weg met openbaar karakter (gemeenteraadsbeslissing 27/09/1984). Ter hoogte van de ‘Witte
heuvel’ splitst dit pad enerzijds naar bestand 24c (de voormalige taverne) en anderzijds
1

Puyenbrug 1a, 9185 Wachtebeke
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naar de parallelweg. In het noorden grenst het Kloosterbos aan de parallelweg langs de
N49 die enkel toegankelijk is voor plaatselijk verkeer.

1.5.2 Waterlopen
Er zijn geen officiële waterlopen aanwezig in het studiegebied.

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 op het
Kloosterbos. BPA’s (Bijzondere Plannen van Aanleg), APA’s (Algemene Plannen van
Aanleg) of RUP’s (Ruimtelijke UitvoeringsPlannen) zijn momenteel niet van kracht.
Nagenoeg de volledige eigendom heeft de grondbestemming “bosgebied” op het
Gewestplan. Het kadastraal perceel waar de taverne stond (24c) heeft de
grondbestemming gebieden voor dag- en verblijfsrecreatie. Het perceel hoort bij de
afgebakende speelzone.
Zoals opgenomen op de gewestplannen zijn de gebieden voor dag- en verblijfsrecreatie
bestemd voor de recreatieve en toeristische accomodatie alsmede de verblijfsaccomodatie
met inbegrip van de kampeerterreinen, de gegroepeerde chalets, de
kampeerverblijfparken en de weekendsverblijfparken. Een aanpalend kadastraal perceel
heeft als bestemming recreatiegebied. De recreatiegebieden zijn bestemd voor het
aanbrengen van recreatieve en toeristische accomodatie, al dan niet met inbegrip van de
verblijfsaccomodatie. In deze gebieden kunnen de handelingen en werken aan
beperkingen worden onderworpen ten einde het recreatief karakter van de gebieden te
bewaren.
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 100 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.
De reservatie- en erfdienstbaarheidswerken zijn die waar perken kunnen worden opgelegd
aan de handelingen en werken, teneinde de nodige ruimten te reserveren voor de
uitvoering van werken van openbaar nut, of om deze werken te beschermen of in stand te
houden.
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1.7

Ligging in speciale beschermingszones

1.7.1 Internationale beschermingszones
Het studiegebied is niet aangeduid als vogel- of habitatrichtlijngebied noch als RAMSAR
gebied.

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

Cultuurhistorische beschrijving

2.1.1 Historisch overzicht
2.1.1.1 Inleiding
De beschrijving van de historiek van het bosgebruik van het studiegebied is gebaseerd op
de Bosleeftijdskaart (zie kaart 4). Deze kaart geeft de leeftijd van de bestaande Vlaamse
bossen weer. De bosleeftijdskaart combineert de gegevens van volgende 4 kaarten:





De Ferrariskaarten (opgemaakt tussen 1771 en 1778);
De kaarten van Vandermaelen (opgemaakt tussen 1846 en 1854);
De 3de editie van topografische kaarten op 1:20.000 (opgemaakt tussen 1910 en 1940);
De actuele bebossing volgens de boskartering, versie 2001.

Op deze 4 kaarten werd enkel het onderscheid gemaakt tussen bos en niet-bos.
Bij het gebruik van de Bosleeftijdskaart zijn er echter volgende opmerkingen (Agentschap
voor Geografische Informatie Vlaanderen):




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 Kloosterbos, dat in de 18de eeuw een wastinegebied was.
Een tweede belangrijke opmerking betreft de representativiteit van de kaarten. 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.

2.1.1.2 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.
Eind 18de eeuw (Ferrariskaart 1771-1778) was het grootste gedeelte van het gebied niet
bebost en bestond uit een wastinegebied met heide en stuifzanden.
Op het einde van de 18de eeuw is het Kloosterbos in handen gekomen van het OCMW van
Gent en werd het gebied nagenoeg volledig bebost. Op de Vander Maelenkaart (18461854) is het grootste gedeelte van het gebied bebost.
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Figuur 2: Ferrariskaart Kloosterbos

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. Door de havenuitbreiding na WO II verdween
samen met het dorpje Rostijne ongeveer de helft van het boscomplex van het Kloosterbos.
In het begin van de 20ste eeuw bestaat quasi het volledige studiegebied uit bos. Het
stervormige drevenpatroon is op terrein niet meer zichtbaar. Op de kadasterkaart is het
wel nog zichtbaar.
Als besluit kan men met zekerheid stellen dat het oorspronkelijke bos in het grootste deel
van het gebied reeds voor 1775 ontgonnen werd. Het studiegebied werd echter
grotendeels met naaldhout herbebost einde 18de - begin 19de eeuw.
Deze aanplanten werden op hun beurt allemaal gekapt en herbebost. De laatste
herbebossingen van het gebied vonden plaats in de 20ste eeuw, tussen 1919 en 1980,
met de hoofdmoot in de periode 1920 tot 1950.

2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer
De bijgekomen percelen worden gekenmerkt door een zeer divers beheer aangezien vele
stukken een verschillende eigenaar hadden. De percelen waren deels (maïs)akker,
productiebos of recreatieve voorzieningen (taverne). Een klein deel bestaat uit een
verwilderde kerstboomaanplanting.
Veelal was er voor de beboste percelen geen bosbeheerplan aangezien de oppervlakte
per eigenaar kleiner was dan 5 ha.
De beboste delen hadden vooral de functie van productiebos. Het beheer was dan ook
gericht op houtproductie met boomsoorten die zo snel mogelijk een grote houtopbrengst
vormen (Corisicaanse den). Van een inheems standplaatsgeschikt bos is hier geen
sprake.

2.2

Beschrijving van de standplaats

2.2.1 Reliëf en hydrografie
2.2.1.1 Reliëf
Het Kloosterbos is nagenoeg vlak. Niettemin is er op enkele plaatsen (speelzone) sprake
van enig microreliëf, dat gevormd wordt door de aanwezigheid van landduinen.
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2.2.1.2 Hydrografie
Het studiegebied behoort hydrografisch tot het Moervaartbekken. Er zijn slechts een paar
afwateringssloten aanwezig in het studiegebied. De afwatering van het gebied gebeurt dan
ook grotendeels via percolatie naar het grondwater en via diffuse afspoeling. Over het
algemeen is het een droog tot zeer droog gebied.

2.2.2 Bodem en geologie
2.2.2.1 Bodem
Onderstaande beschrijving van de bodem van het studiegebied is gebaseerd op de
Bodemkaart van België. De opnamejaren van de kartering van de kaartbladen variëren
tussen 1947 tot en met 1973. De ruimtelijke spreiding van de verschillende bodemtypes in
het studiegebied wordt weergegeven op kaart in bijlage.
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:
Tabel 2: 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
Ontwikkelingsvarianten

complex van gronden met en gronden zonder
profielontwikkeling

(z)

met humusarme bovengrond

(s)

bedolven bodemprofiel

(o)

sterke antropogene invloed

2.2.2.1.1 Regosols
Regosols zijn bodems 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.
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 van het studiegebied.
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2.2.2.1.2 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.
Serie Zbg: droge zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer B horizont
Niet beschadigde podzolbodems behorend tot deze serie komen over een beperkte
oppervlakte voor in de uiterst oostelijke hoek van het bos. Deze bodems vinden we in de
twee oostelijk gelegen aanplantingen (22c & 22d).
Serie Sep: Natte lemig zandbodem zonder profiel
Het zuidelijk gedeelte, momenteel in landbouwgebruik heeft een natte lemige-zandbodem
zonder profiel. Deze percelen werden ook aangekocht, maar worden gezien het
landbouwgebruik niet in dit bosbeheerplan opgenomen.
Serie Zdp: Matig natte zandbodem zonder profiel of met onbepaald profiel
Deze bodem vinden we aan het bestand 24a en de aanplanting ten noorden van de N49
(22a).
Serie Zcp: Matig natte zandbodem zonder profiel of met onbepaald profiel
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. Het zijn slechte landbouwgronden wat het gebruik als
naaldhoutplantages verklaart.
2.2.2.2 Geologie
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.
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 kalk- en 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.
Algemene beschrijving
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2.3

Beschrijving van het biotisch milieu

2.3.1 Bestandskaart
Een bestandenkaart is opgenomen in bijlage. Voor verdere toelichting bij deze
bestandskaart wordt hier verwezen naar tabel 3.
Tabel 3: Overzicht bestandsindeling

Perceel Bestand Korte omschrijving
21
a
Grove den adelaarsvaren
21
b
Grove den veel dood hout
21
c
Kerstboomaanplant
21
d
Fijnspar en enkele zomereiken
21
e
Tuinbos
21
f
Moerasvegetatie
21
g
Amerikaanse eik hakhout
22
a
Aanplanting
22
b
Aanplanting
22
c
Aanplanting
22
d
Aanplanting
22
e
Weiland te bebossen
23
a
Spontane ontwikkeling
23
b
Spontane ontwikkeling
23
c
Spontane ontwikkeling
23
d
Spontane ontwikkeling
24
a
Speelzone goede ondergroei
24
b
Speelzone Stuifduin
24
c
Speelzone taverne
24
d
Speelzone bos
24
e
Speelzone Open Plek

Hoofdboomsoort
Grove den
Grove den
Fijnspar / Servische spar
Fijnspar
Canadese populier
Zwarte els
Corsicaanse den / Am. Eik
Zomereik
Zomereik
Zomereik
Zomereik
n.v.t.
Amerikaanse vogelkers
Boswilg & Zwarte els
Brem & Ruwe berk
Laurierkers
Grove den
Amerikaanse vogelkers
Amerikaanse eik
Corsicaanse den & Grove den
Zomereik

Jaar van
aanplant

2005
2005
2011
2011
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

Oppervlakte
2302,42
3346,24
6859,38
1268,17
12642,77
7115,87
35958,94
19607,33
48994,31
7923,37
8850,91
13763,53
240,29
10856,58
19289,8
4173,73
15569,53
5838,64
23450,82
37214,99
6686,23
291953,85 m²

Percelen werden op basis van het reeds bestaande bosbeheerplan oplopend genummerd.
Bestanden in perceel 21 betreffen het eigenlijke bos. Bestanden van perceel 22 zijn vrijwel
allemaal aanplantingen of landbouwgronden die in de looptijd van dit bosbeheerplan zullen
worden bebost. Perceel 23 zijn gronden die niet aangeplant worden. Ze raken via een
spontane ontwikkeling begroeid met een natuurlijke vegetatie. Bestanden met
perceelnummer 24 zijn gelegen in speelzone. Deze bestanden krijgen een beheer gericht
op een zeer hoge recreatiedruk. Dood rechtopstaand hout wordt wegens veiligheid niet
geduld in dit gebied.

2.3.2 Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens
Voor een schematische weergave van de algemene kenmerken per perceel en bestand
wordt verwezen naar de fiches opgenomen in bijlage. Onder deze paragraaf worden de
algemene kenmerken per bestand besproken en een visie voor het toekomstig beheer.
De grootste oppervlakte van de nieuwe percelen bestaat uit spontane ontwikkeling. De
opslag van houtachtige soorten bestaat hier vooral uit Boswilg en Amerikaanse vogelkers.
De struiklaag is net zoals in de rest van het Kloosterbos weinig ontwikkeld. Gewone vlier
komt het meest voor, verder nog in beperkte mate Spork en Gewone lijsterbes.
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Het grootste gedeelte van de nieuwe percelen heeft nog geen boomlaag. Enkele percelen
zijn begroeid met Corsicaanse den of Grove den. De aanplantingen van Corisicaanse en
Grove den liggen o.a. in de speelzone. Bestanden met een bestaande boomlaag zullen
worden omgevormd naar een boomlaag in loofhout. Om het aspect van speelbos niet te
verliezen zal dit geleidelijk gebeuren.
In aangeplante bestanden werden geen vegetatieopnames uitgevoerd. Deze gronden
waren tot voor kort in landbouwgebruik en van een bosvegetatie is hier (nog) geen sprake.
De kruidachtige begroeiing betreft een pioniersvegetatie van vooral Canadese fijnstraal,
Jacobskruiskruid, Duinriet en Bezemkruiskruid.
2.3.2.1 Bestandskenmerken
2.3.2.1.1 Bestandstype
Door middel van het softwarepakket Bosprog verdeeld door het Agentschap natuur en bos
werd een objectieve analyse uitgevoerd van de opnamegegevens. Op bosniveau blijkt het
bos voor bijna 60% uit loofhoutbos te bestaan. Dit cijfer is te wijten aan de talrijke
aanplantingen voor voormalige landbouwgronden en bestanden die spontaan kunnen
ontwikkelen.
Tabel 4: Bestandstype op bosniveau
Bestandstype
Naaldhout (50-80%) + loofhout
Naaldhout (>80%)
Permanente open plek
Loofhout (50-80%) + naaldhout
Loofhout (>80%)
Totaal

Opp (ha)
0,13
3,49
3,60
4,31
15,94
27,47

Opp (%)
0,46%
12,72%
13,09%
15,68%
58,04%
100,00%

2.3.2.1.2 Bedrijfsvorm
Nagenoeg de volledige oppervlakte van het bos bestaat uit hooghout. Percelen met een
spontane ontwikkeling krijgen de kans om op termijn te evolueren naar een hooghoutbos.
Bestaande open plekken worden behouden. De bestaande open plekken zijn pleksgewijs
begroeid met natuurlijke verjonging of met aangeplante bosranden.
Tabel 5: Bedrijfsvorm op bosniveau
Bedrijfsvorm
Niet van toepassing
Hooghout
Totaal

Opp (ha)
5,59
21,78
27,4656

Opp (%)
20,69%
79,30%
100,00%

2.3.2.1.3 Mengingsvorm
De volledige met bomen begroeide oppervlakte bestaat uit een homogene mengingsvorm.
Op open plekken is een mengingsvorm uiteraard niet van toepassing.
Tabel 6: Mengingsvorm
Mengingsvorm
niet van toepassing
Homogeen
Totaal
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2.3.2.1.4 Bedekking Amerikaanse vogelkers
Dankzij een goede bestrijding van Amerikaanse vogelkers zijn er in het bos geen grote
bomen meer aanwezig. Wel is een blijvende aandacht nodig voor de bestrijding. Op
private percelen in de omgeving staan nog vele bomen die als zaadbomen fungeren voor
de rest van het bos. Er worden dan ook jaarlijks zeer veel zaailingen waargenomen.
Tabel 7: Bedekking van Amerikaanse vogelkers
Laag
Boomlaag
Boomlaag
Boomlaag
Boomlaag
Struiklaag
Struiklaag
Struiklaag
Struiklaag
Zaailingen
Zaailingen
Zaailingen

Bedekking
<5%
25-50 %
5-25 %
geen
<5%
50-75 %
5-25 %
geen
<5%
5-25 %
geen

Aantal bestanden
6
1
1
13
10
1
2
8
11
6
4

2.3.2.1.5 Dood Hout
Dood hout is in het bos nog weinig aanwezig. Dit lage aantal is te verklaren door de grote
oppervlakte aanplantingen of spontane ontwikkeling van gronden met een
landbouwverleden. Omwille van veiligheidsredenen wordt staand dood hout in de
speelzone niet geduld. Jaarlijks wordt een veiligheidskap uitgevoerd waarbij afgezaagde
bomen ter plaatse blijven liggen. Ook worden dode bomen langs wandelpaden omwille
van veiligheidsredenen geveld. Ook deze bomen blijven ter plaatse liggen.
Om wandelaars en fietsers op de bestaande wandel- en fietspaden te houden worden
pleksgewijs takkenrillen aangelegd met snoeihout. Deze takkenrillen werden niet
bijgerekend in onderstaande tabel, maar dragen mee aan de hoeveelheid dood hout in het
bos.
Tabel 8: Dood hout
Omtrekklasse
Dun (20-59 cm)
Dun (20-59 cm)
Dik (60-119 cm)
Zeer dik (>=120 cm)

Aantal
< 5 stuks/ha
5-100 stuks/ha
geen
geen

Aantal bestanden
6
3
0
0

2.3.2.2 Boomsoortsamenstelling
In tabel 3 zijn de gegevens van de soorten in de boomlaag weergegeven. De
hoofdboomsoort in de omgeving van het Kloosterbos is Coricaanse den. In perceel 24
komen vooral Corsicaanse den, Grove den en Amerikaanse eik voor. Verder komen in
kleiner aantal en buiten de proefvlakken nog Ruwe berk en Esdoorn voor. De struiklaag is
weinig ontwikkeld. Gewone vlier komt het meest voor. Verder komen Gewone lijsterbes,
Zomereik, Trosvlier en Amerikaanse vogelkers voor.
Voor aanplantingen zijn inheemse loofboomsoorten gebruikt met op basis van de
potentieel natuurlijke vegetatie voornamelijk Zomereik als hoofdboomsoort. Bij de
bespreking per bestand worden de soorten vermeld die zijn aangeplant. Ook zijn er zomen
en houtkanten aangeplant met o.m. Meidoorn, Spork, Lijsterbes.
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2.3.2.3 Dendrometrische gegevens
Dendrometrische gegevens zijn voor de uitbreiding moeilijk te bepalen. Het overgrote deel
van de oppervlakte bestaat uit spontane ontwikkeling en uit aanplantingen. Binnen de
looptijd van dit beheerplan wordt hier geen houtopbrengst verwacht. Voor gedetaileerde
gegevens wordt verwezen naar de opnamefiches in bijlage. De met hooghout begroeide
bestanden zijn echter zeer heterogeen en bovendien speelzone.
2.3.2.4 Bestandskenmerken
2.3.2.4.1 21a
Dit uniform bestand werd aangeplant met Corsicaanse den. Tot op heden bestaat de
gelijkvormige bovenetage van dit bestand exclusief uit deze soort. Slechts enkele
zomereiken komen voor. De ijle onderetage bestaat uit adelaarsvaren en bramen.

Figuur 3: Bestand 21a

Aan de zuidelijke grens van het perceel werd in 2013 reeds een zoom gekapt en werd een
bosrand aangeplant met Hazelaar, Spork, Lijsterbes en Zomereik. Door de verhoogde
lichtinval komen hier enkele andere kruidachtige soorten voor (Gladde witbol, Kweek en
Rankende helmbloem).
Op de westelijke grens van het bestand staan enkele Zomereiken. Het dunningsbeheer zal
gericht zijn op het vrijstellen van deze bomen zodat ze kunnen fungeren als zaadbomen.
2.3.2.4.2 21b
De gelijkvormige boomlaag van dit bestand bestaat uit een homogene begroeiing van
Grove den. Na een lichtingskap is het hout blijven liggen waardoor een relatief groot
aandeel dood hout is te vinden in dit bestand. Door de verhoogde lichtinval begint de
ondergroei zich beter te ontwikkelen.
De gezondheidstoestand van de bomen is minder goed en er zijn dan ook veel dode
exemplaren aan te treffen. Het aandeel dood hout is bijgevolg behoorlijk. Zowel staand als
liggend dood hout.
De struiklaag bestaat uit verjonging van Amerikaanse vogelkers en in beperkte mate uit
Lijsterbes en Vlier. Een behoorlijk aantal grote Amerikaanse vogelkers-bomen die als
zaadboom fungeerden voor het bos, zijn reeds gekapt. Via een dunningsbeheer wordt
natuurlijke verjonging van loofbomen gestimuleerd.
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Figuur 4: Bestand 21b

2.3.2.4.3 21c
Dit bestand betreft een uitgegroeide kerstboomaanplant. Aan de westelijke zijde zijn reeds
veel Servische sparren afgestorven met open plekken die intussen begroeid zijn met SintJanskruid, Duinriet en Braam. Ook vinden we verspreid breedbladige wespenorchis.
Natuurlijke verjonging van Ruwe berk is aanwezig en verspreid enkele jonge Zomereiken.
De oostelijke helft van het bestand bestaat uit fijnspar met een zeer dicht plantverband
zonder ondergroei. Door een dikke laag strooisel en de zeer hoge overschaduwingsgraad
kan hier niets tot kieming komen.

Figuur 5: Bestand 21c

Via een zoomsgewijze kap worden alle fijnsparren afgezet. Er wordt gestreefd naar een
gemengd loofbos door natuurlijke uitzaaiing van soorten uit nabij gelegen aanplantingen.
Een kleine hoek van de Fijnsparren kan blijven staan als beschutting voor Ransuil en
Reeën tijdens de winter.
2.3.2.4.4 21d
Een klein bestand ten oosten van het Kloosterbos sluit aan bij het bestaande bos. Het
bestand kenmerkt zich door een relatief groot aandeel coniferen zoals fijnspar van
verschillende omtrekklassen. Veel van deze Fijnsparren zijn afgestorven. Daarnaast zijn
hier enkele grote exemplaren van Amerikaanse vogelkers terug te vinden. De ondergroei
beperkt zich tot Bramen en enkele kleine vlierstruiken. Een paar grote eiken bevinden zich
verspreid in het bestand. Het dunningsbeheer richt zich tot het vrijstellen van de grote
zomereiken in het bestand en het bestrijden van Amerikaanse vogelkers.
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2.3.2.4.5 21e
Bestand 21e bestaat uit een oostelijk deel dat voornamelijk met braam en enkele grassen
begroeid is. Er is geen gesloten boomlaag. Verspreid komen enkele jonge Zomereiken en
Gewone esdoorn voor. De kruid- en struiklaag wordt gedomineerd door Braam,
Adelaarsvaren, diverse grassen en Klimop.
Een hoger gelegen westelijk deel betreft een aanplant met Fijnspar en Canadese populier.
Naast enkele vlierstruiken is hier door sterke overschaduwing weinig of geen ondergroei
terug te vinden. Canadese populieren en Fijnsparren moeten plaats maken voor de
standplaatsgeschikte natuurlijke verjonging.

Figuur 6: Bestand 21e

2.3.2.4.6 21f
Bestand 21f is een lager gelegen nat perceel dat voornamelijk begroeid is met moeras- en
oevervegetatie. Een langsgracht vormt de westelijke grens van het bestand. Op de oever
van die perceelsgracht staat een houtkant van Zwarte els. De zuidelijke grens van het
perceel wordt gevormd door een bomenrij van Zomereik.
Een boomlaag is afwezig. De struiklaag bestaat uit enkele verspreid staande Boswilgen en
Zwarte els. De kruidlaag bestaat o.a. uit Gestreepte witbol, Kale jonker, Grote brandnetel,
Waterpeper, Gele lis, Smeerwortel, Grote kattenstaart, … Op de hoger gelegen delen
Adelaarsvaren, Braam en Amerikaanse vogelkers.
De ondiepe grachten zijn tijdens de zomerperiode niet waterhoudend. Gezien het droge
karakter van de rest van het bos kan een waterpartij de ecologische kwaliteit fors
verhogen. Dit bestand leent zich uitstekend om poelen aan te leggen.
Omwille van bovenstaande redenen worden in dit bestand drie poelen aangelegd van elk
± 50 m². De diepte van de poelen moet toelaten dat deze tijdens een droge zomer kunnen
droogvallen om zo een visvrij milieu te verzekeren. Gezien de lagere ligging van het
bestand zal het grondverzet minimaal zijn. Door verschillende poelen aan te leggen kan
een gefaseerd ruimbeheer uitgevoerd worden zodat niet alle geschikt biotoop plots
verdwijnt bij ruimwerken. De uitgegraven grond kan worden afgevoerd.
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Figuur 7: Bestand 21f

2.3.2.4.7 21 g
Het bestand 21g is gelegen ten noorden van de E34. Het bosperceel is in 2013
aangekocht en is min of meer opsplitsbaar in vier delen. Een oostelijk deel bestaat uit een
verwilderde vegetatie van Amerikaanse vogelkers en Berk in de struiklaag. Een boomlaag
is afwezig. Een Westelijk deel is beplant met Canadese populier waarvan ongeveer 20% is
afgestorven. Tussen de populieren vinden we nog enkele cultuurkersen en enkele
inheemse boomsoorten in de struiklaag. Tussen de Canadese populier staan enkele grote
exemplaren van Amerikaanse vogelkers.
Door de verhoogde lichtinval ten gevolge van het afsterven van populieren is hier
pleksgewijs een meer ontwikkelde grazige vegetatie voornamelijk van Gestreepte witbol,
maar ook Wespenorchis en Wilde kamperfoelie. In het bestand zal een vervallen
vakantiehuisje worden gesloopt. Ook zijn er nog restanten van afsluitingen aanwezig. In
het midden is een deel gedomineerd door Amerikaanse eik. Er is in dit deel geen
ondergroei. Een gedeelte is gekapt in 2013 en in 2014. De stronken zijn intussen terug
uitgelopen. Ook hier is nog weinig andere begroeiing.
Het zuidelijk gedeelte van het bestand bestaat uit een aanplanting van Grove den. De
ondergroei bestaat uit Adelaarsvaren en enkele vlierstruiken. Ten noorden van het
bestand is het bestand 22e (te bebossen landbouwgrond).

Figuur 8: Bestand 21g

Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en Canadese populier wordt bestreden. Tussen
de stronken worden standplaatsgeschikte inheemse boomsoorten pleksgewijs aangeplant
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(o.a. Zomereik, Lijsterbes, Spork, Hazelaar). Het gedeelte met Grove den zal via een
dunningsbeheer evolueren naar een gemengd bos met 30% Grove den.
2.3.2.4.8 22a
Het bestand 22a werd in 2005 aangeplant met Zomereik. Tussen de Zomereik werd ook
een onderetage ingeplant met Trilpopulier, Winterlinde en Tamme kastanje. Het perceel
was daarvoor in landbouwgebruik.
Het bestand wordt van de E34 gescheiden door een houtkant bestaande uit Lijsterbes,
Hazelaar, Eénstijlige meidoorn, Hondsroos en Gelderse roos. Een zone langs de E34
wordt jaarlijks vrijgemaakt van opslag wegens een ondergrondse FLUXYS leiding.
2.3.2.4.9 22b
Deze voormalige maïsakker is in het jaar 2005 aangeplant met Zomereik (90%), en als
onderetage Lijsterbes, Hazelaar en Spork (10 %). Het eerste jaar na de aanplanting is
ingeboet en vrijgesteld. In de kruidlaag zijn soorten terug te vinden die profiteren van de
verhoogde lichtinval zoals Bezemkruiskruid, Canadese fijnstraal en Duinriet. Verder vinden
we verspreid in dit bestand opslag van Brem en Berk.
In 2006 is een houtkant aangeplant op de rand van het bestand. De aangeplante soorten
zijn Spork, Lijsterbes, Hazelaar en Eénstijlige meidoorn.
2.3.2.4.10 22c
Het bestand 22c werd in het voorjaar 2011 aangeplant met Zomereik als hoofdboomsoort.
Op de noordelijke rand van het bestand staat een rij Canadese populieren die veel licht
wegnemen van de nieuwe aanplant. In de meest noordelijke hoek van het bestand staan
enkele grote solitaire eiken. Alle aangeplante percelen waren voor de aankoop in
landbouwgebruik als akkerland. In de kruidlaag treffen we bijgevolg voornamelijk soorten
van het verstoorde milieu zoals Canadese fijnstraal en Bezemkruiskruid. Er kan (nog) niet
gesproken worden over een bosvegetatie.

Figuur 9: Bestand 22c

2.3.2.4.11 22d
Dit bestand is in de winterperiode van 2011 aangeplant met zomereik als hoofdboomsoort.
De kruidlaag is samengesteld uit soorten van het verstoorde milieu zoals Canadese
fijnstraal, Bezemkruiskruid, Wilgenroosje, Harig wilgenroosje en Braam. Rond de
zomereiken aanplant werd een mantel aangeplant met Hazelaar, Spork, Lijsterbes en
Eénstijlige meidoorn.
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Figuur 10: Bestand 22d

2.3.2.4.12 22e
Na afloop van de pacht kan hier overgegaan worden tot bebossing. De pacht kan aflopen
in 2016 Het plantseizoen nadien kan aangeplant worden. Op basis van de potentieel
natuurlijke vegetatie zou hier een arm Eiken-Beukenbos ontstaan. Voor deze bebossing
wordt gekozen voor volgende soorten: Zomereik 50%, Trilpopulier 25% en Ruwe berk
25% (Bron: Bodemgeschiktheid bosbomen INBO).
Ter hoogte van de bestandsgrenzen die niet aan bestaand bos grenzen wordt een brede
mantel aangeplant met Eénstijlige meidoorn, Lijsterbes, Hazelaar en Spork (noord, oost en
west grens) In het zuiden sluit het bestand aan op bestaand bos.
Om de ecologische kwaliteit nog meer op te waarderen kunnen enkele exemplaren
Haagbeuk, Inheemse vogelkers en Boskers in de mantel worden gemengd. Aangezien het
hier voorheen bemeste en bekalkte landbouwgronden betreft hebben deze soorten
kansen. Bovendien is houtopbrengst geen prioriteit. Een vrijstellingsbeheer zal
noodzakelijk zijn. Om de slaagkans van de aanplanting te verhogen wordt aanbevolen om
groencompost in het plantgat te mengen.

Figuur 11: Bestand 22e

2.3.2.4.13 23a
Dit kleine bestand sluit aan bij bestand 1a van het bestaande bos, net naast de
parallelweg aan de E34. De vegetatie bestaat uit spontane ontwikkeling van Berk, Boswilg
en in mindere mate Lijsterbes, Spork en Zomereik. Er is niet echt sprake van een
boomlaag. De kruidlaag wordt gekenmerkt door Adelaarsvaren, Braam en Brede
stekelvaren.
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Figuur 12: Bestand 23a

2.3.2.4.14 23b
Dit bestand is gelegen ten zuiden van de E34. Het betreft een perceel spontane
ontwikkeling. De kruidlaag is hier reeds sterk ontwikkeld met een dominantie van Kale
jonker, Sint-janskruid en Duinriet. Boomsoorten zoals Zwarte els en Boswilg vestigen zich
goed, evenals enkele exemplaren van Zomereik. Aan de oostelijke bestandsgrens zijn
enkele zaailingen van Amerikaanse eik aan te treffen.
In de oostelijke helft van het bestand is meer boomopslag te vinden. De hier spontaan
gevestigde zaailingen bestaan vooral uit Boswilg en Zwarte els. Het bestand is hier haast
ondoordringbaar door de massale opslag van Boswilg.
Vermeldenswaard is ook nog de rij populieren die het westelijk deel van de noordrand van
het bestand begrenst. Het overgrote deel van het bestand bestaat, voorlopig althans uit
een niet-bos vegetatie. Slechts op enkele plaatsen begint de vestiging van houtachtige
soorten. Deze zachthoutsoorten (Wilg, Zwarte els) zullen op termijn plaats ruimen voor de
nu beperkt aanwezige, natuurlijke verjonging van Zomereik.
2.3.2.4.15 23c
Het bestand 23c bestaat uit een spontane ontwikkeling vanuit maïsakker. Sinds 2005 kon
de bodem hier spontaan begroeien.
De begroeiing bestaat intussen vooral uit verspreid staande bremstruiken. De kruidlaag
bestaat uit Pijpestrootje, Engels raaigras, Braam en zeer veel Jacobskruiskruid. Verspreid
vinden we Zomereik, maar vooral Berk en Boswilg.
Op de noordelijke grens werd een houtkant aangeplant met Spork, Lijsterbes, Hazelaar en
Eénstijlige meidoorn.

Figuur 13: Bestand 23c
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2.3.2.4.16 23d
Dit kleine bestand grenst aan bestand 24f en 24e. De boomlaag van dit bestand bestaat
uit enkele verspreid staande Fijnspar en Berk. Enkele Zomereiken staan op de rand van
het bestand. Er is geen sprake van een gesloten boomlaag. De struiklaag bestaat uit
enkele inheemse struiken zoals Vlier, maar vooral uit uitheemse soorten zoals
Amerikaanse vogelkers en Laurierkers. In de kruidlaag treffen we Valse salie,
Bosbingelkruid, Adelaarsvaren, Brede stekelvaren en Kale jonker aan. Pleksgewijs kunnen
hier enkele Zomereiken worden aangeplant.
2.3.2.4.17 24a
Alle bestanden uit perceel 24 zijn afgebakend als speelzone. De gelijkvormige boomlaag
van bestand 24a bestaat uit een aanplanting van Grove den. Na lichtingskap is hier reeds
een goede ondergroei met natuurlijke verjonging van vooral Lijsterbes, Gewone vlier,
Trosvlier maar ook Amerikaanse vogelkers.
De vrij goed ontwikkelde struiklaag bestaat o.a. uit Braam, Brede stekelvaren, Valse salie
en Wilde kamperfoelie. Ook Rankende helmbloem werd hier waargenomen. Een jaarlijkse
controle op dood hout zal hier noodzakelijk zijn. Dood kruinhout of stamhout kan hier
wegens het veiligheidsaspect niet ongemoeid blijven. Deze bestanden worden mee
opgenomen in een 6 jaarlijkse dunningscyclus.
2.3.2.4.18 24b
Dit bestand omvat een stuifduin met als enige vegetatie in de kruidlaag Zandzegge,
Schapenzuring en Buntgras. Naast de aangeplante sneukelhaag en de verspreide opslag
van Amerikaanse vogelkers zijn er vrijwel geen houtachtige soorten aanwezig.
Het bestand wordt van bestand 24e gescheiden door een buurtweg. Een sneukelhaag
werd naast de weg aangeplant in 2010. De sneukelhaag is aangeplant met Vlier, Tamme
kastanje, Hazelaar en Boskers. Tussen 24 b & 24c moet steeds een doorgang naar de
nabijgelegen akker vrij blijven. Verder wordt dit bestand gekenmerkt door spontane
ontwikkeling, met veel zaailingen van Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers.
In 2012 zijn de Amerikaanse vogelkers bosjes op de hoger gelegen heuvels bestreden.
Om overrecreatie toch enigszins af te toppen kunnen op de heuvels pleksgewijs
houtachtige soorten worden aangeplant (Hazelaar, Spork en Ruwe berk) en worden
takkenrillen aangelegd.

Figuur 14: Bestand 24b

2.3.2.4.19 24c
Centraal bestaat dit bestand uit de kale bodem afkomstig van de afbraak van de
gebouwen. Het noordelijk gedeelte van het bestand bestaat uit een spontane opslag van
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hoofdzakelijk Amerikaanse vogelkers. Dit gedeelte is ondoordringbaar begroeid met
scheuten van Amerikaanse vogelkers. De bomen zijn reeds afgezet, maar massaal terug
uitgeschoten. Hier en daar is er vestiging van Zomereik en Lijsterbes. Een rij Amerikaanse
eiken aan de westelijke rand van dit bestand vormt de scheiding met bestand 23b. Verder
wordt dit bestand gekenmerkt door spontane ontwikkeling met veel zaailingen van
Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers. Rondom de centrale open plek vinden we
vooral Jacobskruiskruid, Kweekgras, Zandzegge, Duinriet en Valse salie.
Het oostelijk deel van het bestand bestaat uit hooghout van Amerikaanse eik. De
gelijkvormige boomlaag van dit bestand wordt volledig gedomineerd door Amerikaanse
eik. Er is in dit bestand bijna geen ondergroei aanwezig. Enkele zaailingen van
Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers zijn wel aanwezig. Verspreid vinden we
enkele tuinplanten. Op de westelijke rand van bestand 24c staat een rij Amerikaanse eik.
Enkele Amerikaanse eiken worden aangeduid om oud te worden. De rest zal via een
dunnigscyclus plaats maken voor een standplaatsgeschikt bos dat via natuurlijke
verjonging spontaan zal vestigen.

Figuur 15: Bestand 24c

2.3.2.4.20 24d
Dit gelijkvormige bestand bestaat in het noordwesten uit een aanplant van Corsicaanse
den. Het zuidelijk en oostelijk gedeelte betreft een aanplanting van Grove den. Verspreid
komt verjonging voor van Trosvlier en enkele Lijsterbessen. De kruidlaag bestaat uit Brede
stekelvaren en verjonging van Amerikaanse vogelkers. Gezien de afbakening als
speelzone wordt rechtopstaand dood hout hier niet geduld en worden dode bomen jaarlijks
geveld. Gevelde dode bomen blijven in het bestand liggen. De hoeveelheid liggend dood
hout is bijgevolg navenant. Door periodieke dunningen zullen zich op termijn loofbomen
vestigen. Op termijn moet alle Corsicaanse den wijken.
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Figuur 16: Bestand 24d

2.3.2.4.21 24e
Bestand 24e bestaat uit een open zone in het bos. Er zijn 25 zomereiken aangeplant in de
oostelijk gelegen hoek. Verder vinden we ter hoogte van de speelelementen één grote
ceder in de noordelijke helft van het bestand. De kruidlaag bestaat uit een grazige
vegetatie met beperkt Braam en veel Jacobskruiskruid.

Figuur 17: Bestand 24e

2.3.2.5 Boomsoortensamenstelling
De hoofdboomsoort in het Kloosterbos is Corsicaanse den. De grootste oppervlakte van
de bijgekomen percelen betreffen nieuw beboste landbouwgronden en spontane
bosontwikkeling.
De struiklaag is in de aanplantingen vanzelfsprekend nog weinig ontwikkeld. Op de
percelen met spontane ontwikkeling die veelal ook een landbouwverleden hebben, is
voorlopig enkel een storings- en ruigtevegetatie te vinden. Op termijn en onder invloed van
overschaduwing zal deze storingsvegetatie plaats maken voor bosvegetatie.
De spontaan gevestigde soorten zijn momenteel vooral te situeren bij de zachthoutsoorten
zoals Boswilg, Ruwe berk en Zwarte els. Natuurlijke verjonging van andere soorten zal
worden opgevolgd en eventueel kan toch gekozen worden voor gefusioneerde verjonging
(combinatie natuurlijke verjonging en aanplanten) waarbij verspreid in de bestanden toch
beperkt bosgoed wordt aangeplant.
2.3.2.6 Dendrometrische gegevens
Het overgrote deel van het bos bestaat uit spontane ontwikkeling of uit recente
aanplantingen. De bestanden die dan wel begroeid zijn met een goede boomlaag, zijn
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geselecteerd als speelzone. Economisch gerichte kappingen worden hier bijgevolg in de
toekomst ook niet uitgevoerd. Het berekenen van houtvolumes is hier dan ook niet
relevant. De bosbouwopnames zijn echter wel uitgevoerd en opgenomen in een databank
(Bosprog). Fiches per bestand zijn opgenomen in bijlage.

2.3.3 Flora
2.3.3.1 Potentieeel natuurlijke vegetatie
De PNV geeft weer welke Potentieel Natuurlijke Vegetatie zich zou kunnen ontwikkelen bij
een natuurlijke verbossing. Met menselijke ingrepen die hydrologie, bodem e.d. sterk
wijzigen, werd geen rekening gehouden. De kaart is geschikt voor landschapsstudies,
ecosysteemvisies e.d. maar minder voor detailstudies (beheersplannen, MER's, ... ). De
kaart werd ontwikkeld uit de digitale bodemkaart en neemt de fouten ervan gedeeltelijk
over.
In 1999 is een eerste, voor Vlaanderen gebiedsdekkende, digitale versie van de
bodemkaart ter beschikking gekomen als een aaneenschakeling van digitale kaarten die
onder impuls van diverse organisaties werden gedigitaliseerd door de Werkgroep voor
Wetenschappelijk onderzoek inzake Landinrichting (Rijksstation voor Landbouwtechniek te
Merelbeke).
De bodemkartering gebeurde essentieel door de studie van de bodem ter plaatse tot op
1,25 m diepte door middel van boringen met een dichtheid van ongeveer 2 per ha. De
opnamejaren van de kartering van de kaartbladen variëren tussen 1947 tot en met 1973.
Bij die gelegenheid worden de drie voornaamste blijvende eigenschappen van het profiel
ter plaatse nagegaan:




de grondsoort, door wat grond tussen duim en wijsvinger te wrijven (vingertest) en het
gehalte aan klei (0 - 2 micron), leem (2 - 50 micron), zand (50 micron - 2 mm) en grint (> 2
mm) te schatten;
de natuurlijke-draineringsklasse, door het nagaan van de diepte en de intensiteit van de
roestverschijnselen en eventueel van de reductiehorizont, of door de bewegingen na te
gaan van de grondwatertafel; en
de horizonten-opeenvolging, door de observatie van hun kleur, structuur en
korrrelgrootte-samenstelling.

De voornaamste karteringseenheid van het morfogenetisch bodemclassificatiesysteem dat
werd uitgewerkt is de bodemserie. Op de bodemkaart wordt iedere bodemserie
voorgesteld door een formule van drie letters, die betrekking hebben op de drie
hoofdkenmerken van het bodemprofiel: de grondsoort of textuur, de natuurlijke drainering
en de profielontwikkeling of horizontenopeenvolging. De formule geeft volgende
elementen aan :




de grondsoort (textuur van het bovenste deel van het bodemprofiel), door een hoofdletter
(A . . , L . . , enz.),
de natuurlijke draineringsklasse, door een kleine letter in eerste positie na de hoofdletter
( . a . , . b . , enz.),
de horizontenopeenvolging, door een kleine letter in tweede positie na de hoofdletter ( . .
a , . . b , . . c , enz.).

Een overzichtskaart van de potentieel natuurlijke vegetatie kan teruggevonden worden in
bijlage.
De PNV is volledig gebaseerd op de bodemkaart. Sinds de opname van de bodemkaart is
het echter veel gewijzigd op terrein. Bovendien is de bodemkaart opgebouwd uit slechts 2
opnames per hectare. De PNV kaart mag dus niet gezien worden als een statisch
gegeven, maar moet steeds met voorzichtigheid gebruikt worden.
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De floristische waarde van de nieuwe bestanden bij het Kloosterbos is eerder beperkt te
noemen. Gezien het overgrote deel van de nieuwe bestanden voorheen een
landbouwgebruik kenden is (voorlopig althans) vooral een niet bosvegetatie aanwezig.
Vermeldingswaardige soorten die waargenomen werden tijdens de terreininventarisaties
zijn: Trosvlier, Rankende Helmbloem, Zandzegge, Pijpenstrootje, Brede wespenorchis.
Voor de uitbreiding zijn volgende twee types volgens de PNV relevant:



Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos droge variant;
Typisch Eiken-Beukenbos, natte variant.

2.3.4 Fauna
Wat fauna betreft zijn geen systematische, gestandaardiseerde inventarisaties uitgevoerd.
Wel werden door middel van monitoring en terreinbezoeken allerhande waarnemingen
gemeld. Het verder uitwerken van een goede monitoring is één van de doelstellingen van
dit beheerplan.
2.3.4.1 Zoogdieren
Onderzoek in 2014 naar de aanwezigheid van Boommarter (Martes martes) door het
INBO met behulp van fotovallen leverde volgende zoogdierensoorten op:
Tabel 9: Waarnemingen zoogdieren
Soort
Bosmuis
Bunzing
Haas
Huiskat
Konijn
Ree
Rode Eekhoorn
Vos

Rode Lijst status Zoogdieren (INBO, 2014)
Momenteel niet in gevaar (LC)
Kwetsbaar (VU)
Bijna in gevaar (NT)
n.v.t.
Bijna in gevaar (NT)
Momenteel niet in gevaar (LC)
Momenteel niet in gevaar (LC)
Momenteel niet in gevaar (LC)

2.3.4.2 Amfibieën en reptielen
Wegens het droge karakter van het bos, is het gebied momenteel minder aantrekkelijk
voor amfibieën.
2.3.4.3 Avifauna
Eigen waarnemingen en onderzoek in 2014 naar de aanwezigheid van Boommarter
(Martes martes) door het INBO met behulp van fotovallen leverde volgende vogelsoorten
op:
Soort
Grote bonte specht
Ekster
Fazant
Gaai
Goudhaan
Koolmees
Koperwiek
Merel
Pimpelmees
Zwarte kraai
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Rode lijst status
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
n.v.t.
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd
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Zwarte mees
Zwarte specht

Momenteel niet bedreigd
Momenteel niet bedreigd

2.3.4.4 Rapport provinciaal prioritaire soorten
De provincie Oost-Vlaanderen wil de achteruitgang van de biodiversiteit tegengaan. Om
de krachten zo doeltreffend mogelijk in te zetten werd in 2013 de opdracht gegeven aan
het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek om een studie uit te voeren naar de provinciaal
prioritaire soorten. Prioritaire soorten zijn soorten die beduidend meer voorkomen in OostVlaanderen dan in de andere Vlaamse provincies.
De Studie Prioritaire Provinciale Soorten dient als onderbouw voor het soortenbeleid in de
provincie. Het soortenbeleid moet een vangnet worden voor soorten die onvoldoende
kunnen profiteren van het gangbare beleid en die daardoor een groot risico lopen te
verdwijnen. Het rapport legt de nadruk op alle prioritaire soorten en biotopen waarvoor de
provincie Oost-Vlaanderen een grote verantwoordelijkheid draagt in Vlaanderen.
In het kader van de studie werden in totaal 155 soorten aangeduid waarmee alle
betrokken actoren van de provincie Oost-Vlaanderen aan de slag kunnen bij het uitwerken
van het biodiversiteitsbeleid. De soorten werden geselecteerd uit 10 taxonomische
groepen. Daarnaast blijken 20 biotooptypes van groot belang in Oost-Vlaanderen. Het
betreft vooral getijdengebonden biotopen, verschillende types van waterrijke gebieden
alsook KLE (kleine landschapselementen) en specifieke belangrijke biotooptypes uit het
krekengebied en de Vlaamse Ardennen.
Hiermee wil de Provincie extra ondersteuning geven aan het behoud en het herstel van de
biodiversiteit op haar grondgebied. Een lijst met de provinciaal prioritaire soorten die
voorkomen op het grondgebied Wachtebeke is opgenomen als bijlage bij dit
bosbeheerplan.
2.3.4.5 Ongewervelden
Het Kloosterbos is nooit systematisch onderzocht voor wat betreft de nochtans ecologisch
erg belangrijke ongewervelde fauna. Dit geldt zowel voor de boskernen die behandeld
werden in het eerste uitgebreid bosbeheerplan als voor de uitbreidingszone die in dit
beheerplan aan bod komt.
Nochtans is er in functie van het uitgevoerde beheer en de beheerevaluatie wel een grote
nood aan een betere kennis van de ongewervelde fauna en dit voor de verschillende
aanwezige habitattypes. De provincie werkt aan een planning om deze lacune in de nabije
toekomst zo goed mogelijk in te vullen.
Er zijn echter wel losse waarnemingen en steekproefsgewijze bemonsteringen
beschikbaar. Deze betreffen quasi uitsluitend visuele waarnemingen en handvansgsten.
Het gebruik van andere, efficiëntere bemonsteringstechnieken is minimaal.
Zonder volledig te kunnen zijn, is in bijlage een lijst opgenomen van de recent (2014-2015)
waargenomen ongewervelden. Deze lijst geeft al enkele indicaties met betrekking tot een
aantal groepen die als goede bio-indicatoren worden beschouwd en dit zowel wat het
spectrum van fytofagen (bijvoorbeeld adulte zweefvliegen of dagvlinders) als van polyfage
predatoren betreft (bijvoorbeeld loopkevers en spinnen).
Het bos moet zonder twijfel enkele duizenden verschillende soorten ongewervelden
kunnen herbergen. Wat tot nu toe bekend is, is daarvan een fractie.
Samengevat leren we het volgende uit de lijst in bijlage:
1. Veel van de waargenomen ongewervelden behoren, en dat is niet verrassend, tot eurytope,
algemene soorten. Dit zijn soorten die weten te overleven in vaak heel diverse
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2.

3.

4.

5.

biotooptypes. Voorbeelden zijn de Pyjamazweefvlieg (Episyrphus balteatus) of de Kruisspin
(Araneus diadematus).
Nogal wat soorten profiteren van de in lente en zomer relatief bloemrijke open plekken in
het bos of aan de bosranden. Daar zitten veel nectar- en stuifmeeletende soorten tussen
zoals een reeks bloembezoekende zweefvliegen (Syrphidae) of blaaskopvliegen
(Conopidae). Ook diverse dagvlinders (Lepidoptera) maken hiervan gebruik.
De door bosomvorming ontstane lichtrijkere, open en vaak grazige plekken bieden kansen
aan daarvan afhankelijke soorten. Voorbeelden zijn onder de sprinkhanen de zeer
algemene Krasser (Chortippus parallelus) en de Ratelaar (Chortippus bigutullus). Ze blijken
snelle en succesvolle kolonisatoren.
Maar er zijn natuurlijk ook de grote groep van bosafhankelijke soorten. Deze spelen een
belangrijke rol in het functioneren van het bosecosysteem. Pissebedden zijn zeer
alomtegenwoordig en enkel algemene soorten werden tot nu toe waargenomen.
Voorbeelden van bij de spinnen aanwezig bossoorten zijn de Gewone staartspin (Textrix
denticulata), het Boswevertje (Tenuiphantes zimmermanni) of de schorsbewonende
Schorskoloniespin (Drapetisca socialis). Sommige waargenomen soorten zijn overigens
verre van algemeen zoals de Geelvlekjachtkogelspin (Euryopis flavomaculata) of de
typische struik- en boombewonende loopkever Notiophilus substriatus.
Zoals te verwachten maar daarom niet minder belangrijk zijn de groep van typisch aan
naaldhout gebonden ongewervelden. Voorbeelden hiervan zijn xxx LHB en, zoals de
Nederlandse naam al laat vermoeden, de Glanzende dennenspringer (Dendryphantes
rudis). Deze soorten verdienen bijzondere aandacht in het kader van het voorgestelde
omvormingsbeheer van monotone naaldhoutbestanden naar inheems loofhout.

Een lijst van waargenomen soorten is opgenomen in bijlage.

2.4

Opbrengsten en diensten

2.4.1 Houtopbrengst
Aangezien het provinciebestuur geen economische doelstellingen heeft in het kloosterbos
is de houtopbrengst van ondergeschikt belang.

2.4.2 Jacht
In het Kloosterbos wordt sinds de aankoop door het provinciebestuur niet meer gejaagd.
Ook in de nieuwe percelen wordt jacht niet toegelaten.
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3

Beheerdoelstellingen
3.1

Criteria duurzaam bosbeheer

In 2003 voerde de Vlaamse Regering criteria in voor duurzaam bosbeheer, die een
inhoudelijk kwaliteitsniveau bepalen voor verantwoord bosbeheer in Vlaanderen.
Die criteria zijn verplicht voor alle bossen (openbaar of privé) die in het Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN) liggen. Het Kloosterbos, evenals de nieuw aangekochte percelen zijn niet
gelegen in VEN gebied.
De criteria voor duurzaam bosbeheer zijn de leidraad bij activiteiten van bosgroepen. Het
uitgebreide bosbeheerplan is het instrument bij uitstek om de criteria te realiseren.
De criteria voor duurzaam bosbeheer zijn ingedeeld in vijf groepen (Criteria duurzaam
bosbeheer, INBO, 2003):








Groep 1. Het waarborgen van de socio-economische functies.
Omvat criteria als de naleving van wettelijke regelingen, de herkenning van het belang van
participatie, de aandacht voor recreatieve en cultuurhistorische elementen, en de uitbouw
van scholings-, gezondheids- en veiligheidsvoorzieningen.
Groep 2. Het waarborgen van de productie- en economische functies.
Omvat criteria die onder meer gericht zijn op het behoud van het bos en de
standplaatskwaliteit, de capaciteit van natuurlijke regeneratie en de bosbeheer - en
exploitatievormen.
Groep 3 en 4. Milieu, waarbij ‘milieu’, is opgevat zoals in het Decreet algemene bepalingen
van het milieubeleid. Het betekent dus niet alleen de atmosfeer, de bodem en het water,
maar ook de ecosystemen, de flora, de fauna en de overige organismen andere dan de
mens. Zo omvat groep 3 criteria voor het behoud en de bescherming van het milieu, met
onder meer verzuring, vermesting, verspreiding, verwijdering, terwijl groep 4 criteria omvat
voor het behoud en de bevordering van de biodiversiteit in bosecosystemen.
Groep 5. Criteria m.b.t. planmatig en controleerbaar beheer.
Omvat verschillende criteria voor het bosbeheer, waarbij een belangrijke rol is weggelegd
voor beheerplannen en voor de implementatie daarvan

Via het bosbeheerplan wordt het totaalbeeld getoetst aan het streven naar een duurzaam
bosbeheer. De beheermaatregelen in het beheerplan moeten aantonen dat de indicatoren
binnen een aanvaardbare termijn en op een verantwoorde wijze zullen worden bereikt. De
criteria voor een duurzaam bosbeheer gelden dus als een algemeen afwegingskader voor
het gevoerde bosbeheer.

3.2

Beheerdoelstellingen 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 was één van de
mogelijkheden om deze droge zandgronden nog enigszins economisch te valideren.
Vanuit de houtindustrie was er veel vraag naar het grenenhout dat hierbij relatief snel
verkregen werd, en dat onder meer gebruikt werd als mijnhout.
In de voorbije decennia grepen belangrijke sociaal-ecologische veranderingen plaatst.
Hierdoor ontstonden nieuwe behoeftes ten aanzien van bossen, 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 is dan ook gericht 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.
Bosbouwkundige maatregelen zoals kappen en dunnen gebeuren niet langer in functie
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van de houtopbrengst, maar om de nieuwe functies van het bos te realiseren. Ook in de
nieuwe percelen van het Kloosterbos wordt geen verhoging van de houtproductie beoogd.
Dit betekent echter niet dat hier geen werkzaamheden met een commercieel karakter
uitgevoerd kunnen worden.
De nieuwe bosbestanden worden samengevoegd met de dunningscyclus van de
bestaande boskern. De opbrengst die bij deze maatregelen ter beschikking komt kan
bijdragen tot de economische haalbaarheid van de maatregelen om de
beheerdoelstellingen m.b.t. de ecologische en de sociale functie te realiseren.

3.3

Beheerdoelstellingen m.b.t. de ecologische functie

Zoals blijkt uit de beschrijving van het biotische milieu zijn er in het Kloosterbos veel
potenties om de ecologische waarde te verhogen. Gezien de ligging van de nieuwe
percelen 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 al maatregelen genomen
om het monotoon naaldbos te vervangen door ecologisch waardevoller loofbos.
In een aantal percelen zijn reeds kappingen uitgevoerd en nieuwe percelen werden bebost
met loofhoutsoorten. Een echt natuurlijk bos is echter nog niet aanwezig. Om dit te
realiseren zijn een aantal percelen afgebakend waar via een nulbeheer spontane
ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. Op termijn zullen deze zones ontwikkelen naar een
volledig natuurlijk standplaatsgeschikt bos. Enkele ingrepen zoals het verwijderen van
Amerikaanse vogelkers zullen wel noodzakelijk zijn. Het na te streven natuurdoeltype is
vooral Eiken-Berkenbos en in mindere mate Eiken-Beukenbos. Van bij de aankoop van de
percelen werd er gelet op het creëren van een zo hoog mogelijke ecologische
meerwaarde voor het gebied.
Het Kloosterbos is momenteel weinig of niet geschikt voor amfibieën (zie bosbeheerplan
Kloosterbos Esher, 2006). Om het gebied meer aantrekkelijk te maken voor amfibieën en
watergebonden fauna en flora kan in de nieuwe percelen worden overgegaan tot het
graven van amfibieënpoelen. Het bestand 21f is lager gelegen en heeft een typische
vegetatie van natte ruigte. Dit nieuwe perceel leent zich uitstekend om de watergebonden
fauna en flora in het kloosterbos te bevorderen.
Bestanden met uitheemse boomsoorten worden omgevormd naar inheems loofhout. Zoals
in het bestand 21g is een gedeelte Amerikaanse eik gekapt. Tussen de stoven kunnen
enkele groepjes Zomereik gemengd met Berk worden aangeplant. De stoven lopen terug
volop uit. Na aanslag van het nieuwe plantsoen worden deze best bestreden.

3.4

Beheerdoelstellingen m.b.t. de sociale en educatieve
functie

3.4.1 Inleiding
De sociale betekenis van het Kloosterbos is vooral zacht recreatief. Nabij het Kloosterbos
zijn de woonkernen van Wachtebeke, Zelzate en Sint-Kruis-Winkel gelegen. In de
onmiddellijke omgeving van deze woonkernen is het aanbod aan 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. Onder meer om aan
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deze vraag naar recreatief bos tegemoet te komen kocht de provincie het Kloosterbos
aan. Een areaalvergroting past dus ook volledig in deze doelstelling.

3.4.2 Doelstellingen
De belangrijkste recreatieve functie van het Kloosterbos is wandelbos. Intensieve,
luidruchtige of gemotoriseerde recreatie wordt er niet toegelaten. Het bos is ook voor
fietsers op uitgestippelde paden toegankelijk, mountainbikers worden enkel toegelaten op
een permanente moutainbike-route. Enkele maatregelen werden genomen om de
recreatieve functie van het Kloosterbos te verbeteren (o.a. afbakening speelzone).

3.5

Beheerdoelstellingen m.b.t. de milieubeschermende
functie

Naast een belangrijke ecologische en recreatieve functie vervult het Kloosterbos ook een
belangrijke lokale milieubeschermende functie. Het Kloosterbos fungeert als schermbos
tussen de industrie langs het kanaal Gent-Terneuzen, het drukke verkeer op de R4 en de
E34 en 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. 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. De geplande, en reeds
gerealiseerde bosuitbreiding zal eveneens een positieve invloed hebben op het
geluiddempend vermogen van het bos.

3.6

Beheersdoelstellingen m.b.t. de wetenschappelijke
functie

De actuele wetenschappelijke functie van het Kloosterbos is beperkt. Door de maatregelen
die genomen worden om de ecologische functie van het gebied te versterken, zijn echter
wel belangrijke wetenschappelijke potenties aanwezig. De omvormings- en
beheermaatregelen 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 gebruikt worden bij het
ontwikkelen van beheermaatregelen in sterk gelijkende bosgebieden.
Voor het bestrijden van Amerikaanse vogelkers op de open plek naast de voormalige
taverne werd een nieuwe techniek toegepast om Amerikaanse vogelkers te bestrijden. De
Amerikaanse vogelkers bomen werden tijdens de zomermaanden (juli) op één meter
hoogte afgezaagd. De bomen zijn dan in volle groei en hebben in die periode het grootste
deel van hun energie en biomassa in de groene bladeren. De bomen worden in deze
periode het meest in groei gehinderd. De hergroeipercentages zijn dan het kleinst. Door
de bomen jaarlijks opnieuw in juni-juli af te zagen net onder de nieuwe scheuten zullen de
bomen als maar zwakker worden en na een aantal jaar afsterven. Door deze beheervorm
is de bodem nooit volledig onbegroeid waardoor zaailingen minder kans krijgen, en wordt
de bodem nooit volledig blootgesteld aan betreding. Deze ingreep is reeds met succes
toegepast in het Kloosterbos. De meeste bomen zijn zelfs na de eerste behandeling
afgestorven.
In het Kloosterbos, deels in de nieuwe percelen zijn bomen gekapt die door het ILVO
(Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) onderzocht werden op de aanwezigheid
van de dennenhoutnematode (Bursaphelenchus xylophilus).
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Bursaphelenchus xylophilus is een quarantainenematode die in enkele Aziatische landen
het verwelken van naaldbomen veroorzaakt. Grote aantallen van deze nematoden in de
vaatbundels leidt tot stagnatie van het watertransport waardoor de boom afsterft (de zgn.
“Pine Wilt Disease”).
De nematode wordt sinds enkele jaren ook aangetroffen in Portugal en Spanje. Het is dus
niet onwaarschijnlijk dat deze nematode in de nabije toekomst België binnenkomt via de
handel in hout en houtproducten. Boktorren van het genus Monochamus zijn vectoren
voor deze nematode. De vestiging en verspreiding van de nematode, met mogelijks
catastrofale schade, is dus afhankelijk van de aanwezigheid van deze dragers. In Europa
komen 5 Monochamus soorten voor (M. sutor, M. sartor, M. galloprovincialis, M. urrosovi
en M. saltuarius). De kennis omtrent de aanwezigheid van deze soorten in België is
voorlopig zo goed als onbestaande. Het onderzoek in het Kloosterbos kan alleen maar
bijdragen aan deze wetenschappelijke kennis.
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4

Beheermaatregelen
4.1

Bosverjonging

Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar natuurlijke verjonging in het bos. Door regelmatige
dunningen in de bestanden met Corsicaanse den, Grove den en Amerikaanse eik wordt
natuurlijke verjonging van Berk en Zomereik in de boomlaag en Lijsterbes, Spork en Vlier
in de struiklaag gestimuleerd. 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.
Op sommige locaties (beboste landbouwpercelen) werd gekozen om aan te planten.
Zomereik werd gekozen als hoofdboomsoort. Als onderetage gaat de voorkeur uit naar
vruchtdragende soorten om de ecologische waarde van het bos te stimuleren. Op andere
percelen werd gekozen voor spontane ontwikkeling. Als bosbeheerder is hier geen
manipulatie van de boomsoortensamenstelling mogelijk.

4.2

Bosomvorming

Eén van de basisdoelstellingen is om alle bestanden met uitheemse soorten om te vormen
naar inheems gemengd loofhout. Binnen de planperiode wordt een belangrijke stap gezet
in de geleidelijke omvorming van de bestanden naar gemengd loofhout.
Door het uitvoeren van dunningen van 20% om de 6 jaar worden ijle bestanden 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.
Belangrijk hierbij is wel dat moederbomen bij de dunningen vrijgesteld worden. Dunningen
zullen dus vooral uitgevoerd worden in het voordeel van inheemse boomsoorten waarvan
natuurlijke verspreiding gewenst is. Zoals in bestand 21d de eerste dunning zich zal
toespitsen op het vrijstellen van de zomereiken.
Ook in 21c wordt er gestreefd naar een gemengd loofbos door natuurlijke uitzaaiing van
soorten uit nabij gelegen aanplantingen. 20% van de opppervlakte Fijnspar kan blijven
staan voor Ransuil en beschutting voor Reeën in de winter.

4.3

Bebossingswerken

Bebossingswerken zijn voor het grootste deel reeds uitgevoerd. Er werd gekozen voor
aanplanting met inheems loofhout. De meeste beboste percelen waren voorheen in
landbouwgebruik. Deze nutriëntenrijke situaties leverden een goede uitgangssituatie. Het
slaagpercentage van het plantsoen is hier het hoogste. Het verdient de aanbeveling te
werken met een voorjaarsbeplanting. Op deze manier krijgt wild minder tijd om het
plantsoen aan te vreten. Ook spiralen dienen voldoende hoog te zijn.
Bij voorkeur wordt bij het aanplanten een hoeveelheid groencompost in het plantgat
gemengd met de minerale grond. Deze startmeststof zal het aanslaan van het plantsoen
zeker ten goede komen. Bovendien houdt deze organische meststof beter water vast in de
droge zandgrond.
Bij de aanplantingen kan gebruik worden gemaakt van boomplaten. Deze biologisch
afbreekbare schijven kunnen rondom de stam van het plantsoen geplaatst worden en
verlagen de concurrentie om licht en nutriënten gedurende de eerste jaren van het
plantsoen. Bovendien kan een duur vrijstellingsbeheer op deze manier eventueel
achterwege worden gelaten.
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Als hoofdboomsoort werd gekozen voor Zomereik. Als nevenetage zijn Lijsterbes,
Hazelaar en Spork aangeplant. In bestand 22a is als onderetage Trilpopulier, Tamme
kastanje en Winterlinde aangeplant. Hoofdboomsoort is eveneens zomereik. Op de
zuidelijke grens van dit bestand is een bosrand aangeplant bestaande uit Gelderse roos,
Hondsroos, Meidoorn en Hazelaar.
In bestand 22c en 22d is Zomereik aangeplant met daarrond een bosrand bestaande uit
Hazelaar, Spork, Lijsterbes en Meidoorn. In bestand 23c is enkel een houtkant met Spork,
Lijsterbes, Hazelaar en Meidoorn aangeplant. De overige oppervlakte kan spontaan
ontwikkelen. In de planperiode wordt nog een bebossing uitgevoerd op perceel 22e. Het
bestand is momenteel nog in landbouwgebruik als graasweide.

4.4

Bosbehandelings- en verplegingswerken

Het onder controle houden van Amerikaanse vogelkers is een belangrijk onderdeel van
het bosbeheer. In het gehele bos zal er op regelmatige basis gericht Amerikaanse
vogelkers bestreden worden. Daarnaast wordt er in overleg met de aanpalende eigenaars
naar gestreefd om zoveel mogelijk Amerikaanse vogelkers te verwijderen. De Bosgroep
Noord-Oost-Vlaanderen speelt hierin een belangrijke coördinerende rol.
In jonge aanplantingen zal er indien nodig ingeboet worden. Er wordt gekozen om niet
meer in te boeten bij de aanplantingen. De eventuele ontstane openingen kunnen een
ecologische meerwaarde vormen voor lichtminnende kruidgroei en voor talrijke insecten.
Langs de wandelpaden en in de speelzone 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. Ook dode bomen die gevaar kunnen opleveren voor wandelaars
worden verwijderd. Het hout dat hierbij vrijkomt blijft in het bos liggen.

4.5

Kapregeling

In de nieuw aangekochte percelen zijn weinig bosbestanden met een echt uitgesproken
boomlaag. De meeste beheeringrepen zijn kleinschalig en richten zich voornamelijk op het
verhogen van de ecologische bosfunctie:









Omwille van de groeihinder die de nieuwe, ecologisch waardevollere aanplant ondervindt
wordt niet gewacht op de kaprijpheid om de rij populieren te kappen in bestand 22c.
Om de spontane ontwikkeling alle kansen te geven en wegens veiligheidsaspecten wordt
de rij populieren in 23b vóór kaprijpheid geveld.
In 2012 zijn de Amerikaanse vogelkers bosjes op de hoger gelegen heuvels bestreden in
24c. Om recreatie op een natuurlijke manier af te toppen en deze heuvels te beschermen
tegen betreding/kapotrijden wordt hier groepsgewijs Zomereik of Berk ingeplant.
Op termijn wordt in 24c gestreefd naar een totale kapping van Amerikaanse eik. Een paar
Amerikaanse eiken kunnen worden aangeduid om oud te laten worden, voor zover er geen
problematische natuurlijke verjonging optreedt.
Aangezien Amerikaanse eik (24c) zich sterk uitzaait in het bestand spontane ontwikkeling
ernaast (23b) en daar zaailingen van Zomereik wegconcurreren word de rij best verwijderd.
Daarna kan heraangeplant worden met Zomereik.
In bestand 23 b waar Canadese populieren gekapt worden, wordt een houtkant aangeplant
als natuurlijke buffer tussen bos en E34. De soorten die hiervoor kunnen gebruikt worden
zijn o.a. Eénstijlige meidoorn, Sleedoorn, Gelderse roos, Eglantier, Hondsroos.
Tijdens de jaarlijkse controle op dood hout worden in de speelzone alle dode bomen uit
veiligheidsoverwegingen geveld. Streefdoel is om op termijn 30% Grove den te behouden.
Corsicaanse den moet op termijn volledig wijken voor inheems loofhout.
In bestand 21a, waar een mantelvegetatie wordt ontwikkeld, is reeds een zoomsgewijze
kap van Grove den uitgevoerd. Deze oppervlakte is reeds beplant.
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In het bestand 21c wordt een zoomsgewijze kap uitgevoerd. Dit bestand bestaat aan de
oostelijke zijde uit een uitgegroeide kerstboomaanplant. De bomen staan zeer dicht op
elkaar en er is geen ondergroei aanwezig. Na het kappen kan de strooisellaag verwijderd
worden om natuurlijke verjonging te stimuleren en kan het bestand spontaan verbossen.
Het deel van het Kloosterbos aangekocht in 2003 is opgedeeld in drie groepen waar
telkens in gedund wordt. De nieuw aangekochte percelen worden op basis van
soortensamenstelling of ligging bij de bestaande groepen gevoegd. In de bestanden met
een volwaardige boomlaag worden de dunningen (20%) met een omlooptijd van 6 jaar
verder gezet.

Tabel 10: Kapregeling

21a
21b
21c
21d
21e
21f
21g
22a
22b
22c
22d
22e
23a
23b
23c
23d
24a
24b
24c
24d
24e

X

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

(ha)

Opmerkingen
2016

Opp*
2015

Bestandsnummer

E
X

Ez

X
X

X

X

X

Xp
Xp
X
X

X
X
X
X

Xp

Xp

X
Xh

Xh
X

X

X
X
X
Xe
X

X = dunning
E = kaal-/eindkap
Eg = groepsgewijze kapping
Ez = zoomsgewijze kapping
Xh = hakhoutbeheer 1/3 v.d. oppervlakte kappen
Xp = kapping populieren
Xe = kapping rij Amerikaanse eik
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4.6

Bosexploitatie

De exploitatiewegen zijn weergegeven op kaart in bijlage. Een aantal wandelwegen zijn
ook exploitatiewegen, indien nodig worden deze wandelwegen na exploitatie hersteld, dit
betekent dat eventueel ontstane putten opgevuld worden met grond. Exploitatiewegen die
niet behoren tot het wandelnetwerk kunnen ontoegankelijk worden gemaakt door met
zwaar stam- of kruinhout de doorgang te blokkeren. Deze barrières hebben meteen een
toegevoegde waarde bij het aandeel dood hout in het bos.
In alle bestanden worden een schoontijd van 1 april tot 30 juni gerespecteerd.

4.7

Brandpreventie

Het bos blijft goed toegankelijk voor hulpdiensten. Door de omvorming van monotone
naaldhoutbestanden naar gemengd loofhout zal het brandgevaar in het bos afnemen.

4.8

Open plekken

Er worden geen nieuwe open plekken in het bos ontwikkeld. Het stuifduin wordt indien
noodzakelijk open gehouden door opslag te verwijderen. Open plekken in de bestanden
met spontane ontwikkeling zullen op termijn toegroeien.
Bestaande open plekken





Erfdienstbaarheidszone E34
Erfdienstbaarheidszone FLUXYS
Stuifduin speelzone
Open plek speelzone

4.9

Gradiënten en bosrandontwikkeling

Het merendeel van de beheersmaatregelen zijn erop gericht om de biologische waarden in
het studiegebied te verhogen.

4.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en
fauna
Over het algemeen lijkt er in het Kloosterbos een zeer arme watergebonden fauna en flora
voor te komen. Om de ecologische waarde (o.a. insectendiversiteit) van het gebied te
verhogen lijkt het aanleggen van een waterpartij noodzakelijk. Ook amfibieën zullen
hiervan profiteren. Door het ontbreken van vochtige zones en waterpartijen is het
Kloosterbos momenteel minder aantrekkelijk voor amfibieën.
In het bestand 23b, dat lager gelegen is dan de rest van het bos, wordt een poel gegraven.
Visueel, op basis van het digitaal hoogtemodel, en op basis van de vegetatie is zichtbaar
dat dit deel van het bos lager gelegen is. Soorten zoals Grote kattenstaart, Zwarte els en
Gele lis zijn in de rest van het bos niet aanwezig. Het graven van één of enkele poelen kan
het best hier gebeuren. Bovendien is geen grote reliëfwijziging en grondverzet
noodzakelijk op deze locatie. De exacte locatie van de poelen is weergegeven op kaart in
bijlage. Door meerdere poelen te graven kan eenvoudig gefaseerd tewerk worden gegaan
bij onderhoudswerken.
Het onder controle houden van Amerikaanse vogelkers is een van de doelstellingen van
dit bosbeheerplan. Concreet wordt voorgesteld om elke 3 jaar een grondige bestrijding uit
te voeren van Amerikaanse vogelkers, waarbij opslag wordt verwijderd en bomen op een
meter hoogte worden afgezaagd. De bestrijding gebeurt in de zomermaanden. Op deze
manier zijn de bomen gemakkelijker te herkennen en heeft de bestrijding een hogere
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slaagkans. In de groeiperiode zitten alle voedingstoffen van de plant in de bladeren, zodat
de planten veel moeilijker teruggroeien. Na 3 jaar kunnen de bomen net onder de nieuwe
scheuten opnieuw afgezet worden. Op deze manier worden de bomen uitgeput en zullen
op korte termijn afsterven.

4.11 Dood hout en oude bomen
Om de ecologische kwaliteit van het bos te verhogen is het noodzakelijk om vrij intensief
te dunnen. In de bestanden met Grove den worden dennen aangeduid om oud te worden.
Gezien een groot deel nieuwe aanplantingen betreft en de overige oppervlakte
omgevormd wordt, zal er de eerste tientallen jaren weinig dood hout bijkomen. Ook op de
percelen die recent aangeplant zijn, wordt de komende planperiode weinig dood hout
verwacht.
De bestanden die momenteel een boomlaag bezitten zijn bovendien geselecteerd als
speelzone. Wegens veiligheidsredenen kan hier geen staand dood hout geduld worden.
Afgezaagde bomen blijven in dit deel van het bos wel liggen.
Om de toegankelijkheid op sommige plaatsen te beperken worden wel stapels gemaakt
van zwaar stam- of kruinhout (bv. exploitatiewegen die niet in het wandelpadennet
opgenomen worden).

4.12 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de
toegankelijkheid
4.12.1 Plan wegennet – opengestelde boswegen
4.12.1.1 Huidige situatie
Voor een weergave en bespreking van het huidige wegennet van het studiegebied wordt
hier verwezen naar het goedgekeurde bosbeheerplan van de bestaande boskern.
4.12.1.2 Gewenste situatie
De toegankelijkheidsregeling werd hervormd om de ecologische kwaliteit van het bos te
bevorderen. Naar toegankelijkheid zijn er volgende maatregelen:
De wandelpaden werden opgesplitst in een goed toegankelijk pad (groene wandelroute)
en een meer avontuurlijk pad (rode wandelroute). De rode wandelroute zal niet worden
beheerd i.f.v. een vlotte toegankelijkheid. Het bos is doorsneden met wandelpaden en
toegangen gezien er nog verschillende private eigendommen liggen. Er zal echter bij
publicatie gewerkt worden met twee wandellussen, die op terrein kunnen worden
aangeduid met geleurde paaltjes.
Aangezien de taverne intussen werd gesloopt, is een toegang voor gemotoriseerd verkeer
vanuit Walderdonk niet meer noodzakelijk. Er moet echter vanuit de Langelede een
toegang blijven tot een landbouwperceel tussen bestand 24b en de E34.
Sluipwandelpaden en exploitatiewegen worden afgesloten door de doorgang te blokkeren
met behulp van kruinhout uit dunningskappen. Op termijn zullen deze paden dichtgroeien.
Exploitatiewegen kunnen bij exploitatie terug worden vrijgemaakt.
Bij voorkeur worden andere paden ook gebruikt als exploitatiewegen. Na beheer moeten
ze in functie van het gebruik terug worden hersteld. Zo worden wandelpaden terug
versmald of met stamhout afgesloten zodat fietsers niet door kunnen.
De groene wandellus is vlot toegankelijk en zal ook in functie daarvan beheerd worden. De
rode wandellus is voor de avontuurlijke wandelaar en zal niet in functie van
rolstoelgebruikers of buggy’s beheerd worden.
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Exploitatiewegen moeten na de beheerwerken steeds worden afgesloten met zwaar
kruinhout om te vermijden dat ze als wandelpad in gebruik worden genomen.
Op kaart in bijlage is het toekomstig wandel- en fietspadennet weergegeven. Het
bestaande ruiterpad en de mountainbikeroute blijven ongewijzigd.

4.12.2 Speelzones
De volledige zone rondom de voormalige taverne werd aangeduid als speelzone. Een
overzichtskaart is bij dit beheerplan bijgevoegd. Alle bestanden onder perceelnummer 24
behoren tot de speelzone.
De afbakening van de speelzone houdt in dat recreanten hier kunnen afwijken van de
wandelpaden. Gemotoriseerd vervoer, wordt evenals in de rest van het bos niet
toegelaten.

4.12.3 Recreatieve infrastructuur
Er wordt geen bijkomende recreatieve infrastructuur voorzien. Een duidelijke
bewegwijzering naar de speelzone is geplaatst.

4.12.4 Hondenlosloopzone
Een hondenlosloopzone wordt afgebakend in het zuiden van het bos. Enkel in deze zone
kunnen honden niet aangelijnd rondlopen. Deze zone is met voertuigen goed bereikbaar,
en op terrein zijn de grenzen duidelijk zichtbaar. Bovendien blijft de ecologische impact op
het bos beperkt, gezien de zone aan de rand van het bos is gelegen.

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

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 richtlijnen m.b.t. de
milieubeschermende functie
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.
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, …)
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nodig voor het wetenschappelijk onderzoek moet eerst toelating gevraagd worden aan de
Provincie Oost-Vlaanderen.
Monitoring kan o.a. inhouden om cameravallen te plaatsen, onderzoek naar insecten, of
de kolonisatie van amfibieën in de nieuw te graven poelen. Deze kennis kan bijdragen om
het bosbeheer bij te sturen.

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, behalve voor het graven van poelen in bestand
23b
o Wegenaanleg: wegen/paden in het studiegebied worden niet verhard en er worden
geen nieuwe paden voorzien. Pleksgewijs kunnen wel putten worden opgevuld met
lokale bodem om paden vlot toegankelijk te houden.
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:
- bestrijden van Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik;
- oppervlakkige bodembewerking ter bevordering van natuurlijke verjonging;
o Gebruik prikkeldraad: is niet toegestaan.
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4.20 Planning van de beheerwerken
Tabel 11: Beheer open plekken en bosranden

X

24b & 24c

Aanleg takkenrillen tegen betreding en gemotoriseerd verkeer

X

22c

Vrijstellen aanplanting

22e

Inboeten aanplanting

X

22e

Vrijstellen aanplanting

X

2024

Vrijhouden FLUXYS leiding

2023

22a

2022

X

2021

Inboeten houtkant

2020

23b

2019

X

2018

Inboeten houtkant

2017

21a

2016

Beheerwerk

2015

Bestand/
locatie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Bestrijden Amerikaanse vogelkers zonder herbiciden

24 d

Heraanplant

23 d

Uitheemse boomsoorten bestrijden

24 c

Aanplant beperkt aantal Zomereik

24 c

Inboeten

24 b

Aanplant beperkt aantal berk op heuvels vogelkers
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2024

Gehele
bos

2023

X

2022

Controle en veiligheidsnoei van bomen langs wandelpaden &
speelzone

2021

24

2020

X

2019

Graven poelencluster (3 poelen van ± 50 m²)

2018

21f

2017

Beheerwerk

2015

Bestand/
locatie

2016

Tabel 12: Allerlei beheerwerken

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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24 b

Inboeten

X

23 b

Aanplant houtkant op locatie populier

24 c

Aanplant zomereik

22e

Bebossing

Volledig
bos

Opruimen zwerfvuil

21g

Bestrijden opslag Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers &
groepsgewijs aanplanten Zomereik

21a

Inboeten en vrijstellen bosrand

21e

Vrijstellen inheems loofhout en verwijderen uitheemse
boomsoorten (populier en fijnspar)

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

Tabel 13: Evaluatie en opvolging

Beheerwerk

Evaluatiemoment

Evaluatie

Takkenrillen in speelzone controleren

jaarlijks

Indien noodzakelijk herstellen

Beheer mantelvegetaties en
sneukelhaag

3-jaarlijks

Voldoende groeikracht en kolonisatie?

Eventueel aanpassen beheer en
inboeten

Recreatie

Jaarlijks

Bijkomende infrastructuur nodig? Zijn er
aanpassingen aan de toegankelijkheid
nodig? Zijn er storende activiteiten?

Eventueel infrastructuur en
toegankelijkheid aanpassen

Controle groeikracht plantsoen

Eerste 3 jaar

Boomplaten voldoende effect? Toch
vrijstellingsbeheer noodzakelijk? Indien
noodzakelijk inboeten

na aanplant
Onderhoud onverharde paden
Onderhoud recreatieve infrastructuur

Jaarlijks

Hondenlosloopzone

Maandelijks
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Verdere opvolging

Bijkomende infrastructuur
noodzakelijk?
Gebruik

Bijkomende infrastructuur
noodzakelijk?
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Bijlagen
8.1

Bijlage 1: Bebossing van landbouwgronden

Wie kan subsidie aanvragen?




Publiekrechtelijke rechtspersonen
Privaatrechtelijke rechtspersonen en natuurlijke personen
Pachters

Subsidievoorwaarden
Er moet aan drie voorwaarden voldaan worden:





Je moet minstens een halve hectare landbouwgrond bebossen die in het Vlaamse Gewest
gelegen is. Deze oppervlakte moet niet aaneengesloten zijn en kan uit ruimtelijk
gescheiden deeloppervlakten bestaan van minstens 10 aren, op voorwaarde dat die
maximaal 1 kilometer in vogelvlucht van elkaar gescheiden zijn.
De grond moet tijdens de laatste vijf jaar voor de datum van subsidieaanvraag minimaal 1
jaar in landbouwgebruik geweest zijn.
Het terrein moet voor minstens 25 jaar bebost blijven. Uitzondering is de beplanting met
populier. Deze aanplant moet 15 jaar blijven staan.

Een subsidie kan verleend worden voor beplanting, bezaaiing of natuurlijke verjonging.
Hoe wordt het subsidiebedrag bepaald?
Het subsidiebedrag is de som van drie types subsidies:




een aanplantingssubsidie
een onderhoudssubsidie
een inkomenscompensatie

Aanplantingssubsidies
Basissubsidie: subsidie als tegemoetkoming voor de aanplantingskost, dit bedrag varieert
naargelang de aangeplante boomsoort.
Boomsoort

Basissubsidie (per ha) Minimaal stamtal per ha

Zomereik
Wintereik

€3700/ha

2000
2000

Es
Beuk

€3000/ha

1600
1600

Zoete kers
Haagbeuk
Linde
Zwarte Els
Berk

€2500/ha

1600
2000
2000
2000
2000

Gewone esdoorn
Wilg
Ratelpopulier
Grauwe abeel
Grove den

€2000/ha

1600
2000
1600
123
2500

Walnoot
Abeel

€1500/ha

625
123

Cultuurpopulier met onderetage €1000/ha

123

Cultuurpopulier zonder
Bijlagen

€850/ha

123

onderetage

Plantverbanden:
2500 = plantverband: 2m*2m
2000= plantverband: 2m*2,5m
1600: plantverband: 2,5m*2,5m
625=plantverband: 4m*4m
123=plantverband: 9m*9m
Je kan ook kiezen voor natuurlijke verjonging (minimum 2 500 planten per ha). Deze mag
maximaal 5 jaar oud zijn op het moment van aanvraag.
Wie geconfronteerd wordt met veel sterfte door de essenziekte dient - om in aanmerking
te komen voor uitbetaling van de subsidie - in te boeten (best met andere soorten) of
gebruik te maken van natuurlijke verjonging.
Subsidie voor onderetage: je ontvangt een extra subsidie van € 500/ha bij de aanplant van
een onderetage onder volgende voorwaarden:






Als bij een plantverband van 3 meter op 3 of ruimer, waarbij met akkoord van de ambtenaar
plantsoen wordt gebruikt dat daartoe specifiek geselecteerd en gekweekt werd, door
bijmenging van boom- of struiksoorten, een plantverband van 3 meter op 3 of dichter
bereikt wordt.
Als bij een plantverband kleiner dan 3 meter op 3, 10 tot 25% van het hoofdbestand
stamsgewijs gemengd wordt met andere boom- of struiksoorten. Minder dan 10% van het
hoofdbestand mag stamsgewijs vervangen worden door andere boom- of struiksoorten,
zonder dat het subsidiebedrag per klasse en per ha, gewijzigd wordt.
Subsidie voor mantelstruweel of brandsingel: wanneer bij de bebossing van loofhout een
rand met struiken wordt aangelegd of bij de aanplant van naaldhout een rand met loofhout
aangelegd wordt, ontvangt u een supplement van €100 per 100 meter.

Volgende boom- en struiksoorten komen in aanmerking voor subsidiëring als onderetage,
mantelstruweel en brandsingel:
Andere meidoornsoorten
Berk
Beuk
Duindoorn
Eenstijlige meidoorn
Es
Fladderiep
Gelderse Roos
Gewone esdoorn
Grauwe abeel
Grove den
Haagbeuk
Hazelaar
Hulst
Jenerverbes
Kardinaalsmuts
Lijsterbes
Linde
Mispel

Olm
Ratelpopulier
Rode Kornoelje
Sleedoorn
Spaanse Aak
Taxus
Vlier
Vogelkers
Vuilboom
Wegedoorn
Wilde appel
Wilde peer
Wilde Rozen
Wilg
Wintereik
Zoete kers
Zomereik
Zwarte els

Subsidie voor aanbevolen herkomsten: wordt er een aanplant uitgevoerd met aanbevolen
herkomsten dan ontvang je een supplement van €250/ha.
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De subsidie wordt berekend als: aandeel aanbevolen plantsoen op het totale aantal x
beplante oppervlakte.
Aanbevolen herkomsten zijn geselecteerd uit de erkende herkomsten (die met een
leveranciersdocument verkocht worden). Het zijn nakomelingen van bomen die getoond
hebben dat ze in onze streken goed groeien en goede bosbouwkundige eigenschappen
hebben. Ook autochtone bomen en struiken staan op deze lijst. Ook alle plantsoen met
Plant van Hier-label wordt als aanbevolen herkomst beschouwd.
Meer informatie over aanbevolen herkomsten vind je in de folder over aanbevolen
herkomsten op http://contactpunt.inbo.be . Hierin is ook de recentste lijst van aanbevolen
herkomsten opgenomen.
Herkomstattest of leveranciersdocument
Voor de meeste boomsoorten heb je een leveringsdocument (vroeger ook wel
herkomstattest genoemd) nodig. Dit is een wettelijk verplicht document dat de
verkoper/boomkweker moet afleveren voor bosbouwkundig teeltmateriaal.
Bij de bestelling van het plantgoed zeg je duidelijk aan de boomkweker dat je het
plantgoed wil gebruiken om een bos aan te leggen en dat je zo’n attest nodig hebt. Je
moet het attest als bijlage bij het betalingsformulier voegen, anders kan de subsidie niet
uitbetaald worden.
Zo’n attest heb je nodig voor de volgende boomsoorten:
Zomereik, wintereik, beuk, es, zoete kers, haagbeuk, zomerlinde, winterlinde, zwarte els,
ruwe berk, zachte berk, gewone esdoorn, ratelpopulier, cultuurpopulier, grauwe abeel en
grove den.
Momenteel is geen plantsoen van grauwe abeel en ratelpopulier in de handel verkrijgbaar
met een leveranciersdocument.
Heb je het plantsoen zelf gekweekt, dan moet je dat ten laatste twee maanden voor je
begint te planten laten controleren door het Agentschap voor Natuur en Bos. Je deelt ook
alle informatie mee over de herkomst van het zaaigoed of de stekken. Het is immers
belangrijk dat je plantsoen van goede kwaliteit gebruikt. Anders loop je het risico dat de
aanplanting mislukt en je de subsidies niet uitbetaald krijgt.
Onderhoudssubsidie
Deze subsidie geldt enkel voor private personen en dekt de onderhoudskosten gedurende
de eerste 5 jaar.
Het jaarlijkse bedrag is afhankelijk van de gebruikte boomsoort en varieert van €175/ha tot
€350/ha.




Voor een bebossing met loofbomen: € 350 per ha/jaar
Voor een bebossing met naaldbomen: € 175 per ha/jaar
Voor een bebossing met populier: € 220 per ha/jaar

Inkomenscompensatie
Deze geldt enkel voor private personen en dekt het inkomensverlies ten gevolge van de
bebossing. Er wordt een onderscheid gemaakt naar het type aanvrager enerzijds en de
aard van de bebossing anderzijds.
Als landbouwer ontvang je bij de aanplant van inheemse soorten, gedurende 15 jaar, een
jaarlijks bedrag van € 665/ha; bij de aanplant van cultuurpopulier ontvang je jaarlijks een
bedrag van € 375/ha en dit gedurende vijf jaar.
Landbouwer
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Een landbouwer is de persoon die een land- of tuinbouwbedrijf exploiteert met een
arbeidsbehoefte van minimaal 0,5 en maximaal 10 volle arbeidskrachten (VAK) per
bedrijfsleider. De landbouwer kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.
De natuurlijke persoon of de beherende vennoot, zaakvoerder of afgevaardigd bestuurder
van de rechtspersoon moet minstens 50 % van zijn totale arbeidsduur besteden aan de
werkzaamheden op het land- of tuinbouwbedrijf en minstens 35 % van zijn totale inkomen
uit die activiteit halen.
Voor andere privaatrechtelijke personen bedraagt de compensatie bij de aanplant van
inheemse soorten € 150 per ha/jaar voor een termijn van 15 jaar. Bij de aanplant van
cultuurpopulier, walnoot of abeel ontvangt u € 150 per ha/jaar voor een termijn van slechts
vijf jaar.
Aanvraagformulier
Het aanvraagformulier moet uiterlijk 3 maanden voor de aanvang van de
beplantingswerkzaamheden ingediend worden bij de provinciale dienst van het
Agentschap voor Natuur en Bos.
Betalingen
De uitbetaling van de aangevraagde subsidie verloopt in verschillende fases.
De eerste uitbetaling moet je zelf aanvragen.
Na goedkeuring van het dossier ontvang je samen met de brief van kennisgave van
toekenning van de subsidie, een aanvraagformulier voor de uitbetaling van de eerste
schijf. Dit betreft 60% van de aanplantingssubsidie. Dit bedrag wordt uitbetaald na
ontvangst van het ingevulde aanvraagformulier en na een terreincontrole.
Ten vroegste 3 jaar en uiterlijk 4 jaar na de uitbetaling van de eerste schijf kan een
controle georganiseerd worden voor de definitieve aanvaarding van de werkzaamheden
en dit geeft aanleiding tot de uitbetaling van de tweede schijf.
De uitbetaling van de inkomenscompensatie en onderhoudssubsidie gebeurt door het
Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV). ALV stuurt het jaar na de uitbetaling van de
eerste schijf een betalingsaanvraag naar de begunstigde in de vorm van de
verzamelaanvraag. Hierop staat jouw bebossing ingetekend. Hoe dit document wordt
ingevuld, kan je nalezen in het document ‘Toelichting bij de verzamelaanvraag’. Dit
document ontvang je met de verzamelaanvraag. Dien de verzamelaanvraag zeker tijdig in,
zoniet wordt je subsidiebedrag verlaagd wegens laattijdige aangifte.
Als je voldoet aan de ondergrenzen van de aangifteplicht (minder dan 2 ha landbouwgrond
én minder dan 50 are groeimedium én minder dan 300 kg P2O5), kan je vrijgesteld
worden van de aangifteplicht. Stuur daarvoor het formulier Verklaring over de vrijstelling
van de aangifteplicht op naar de VLM.
Let op: als je in de loop van een productiejaar ook maar één dag meer dan 2 ha
landbouwgrond of 50 are groeimedium in gebruik hebt, ben je aangifteplichtig.
Als je voldoet aan de voorwaarden om een vrijstelling van de aangifteplicht te krijgen, zal
je eenmalig jouw perceel moeten aangeven bij het Agentschap voor Landbouw en Visserij
(ALV) via de Verzamelaanvraag.
Iedere private persoon die een subsidie bebossing van landbouwgronden aanvraagt moet
een landbouwer- en exploitatienummer aanvragen. Dit nummer moet je ten laatste
aanvragen op het moment van de terreincontrole voor uitbetaling van de 1ste schijf. Je
krijgt hiervoor de nodige formulieren toegestuurd.
Controles
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Naast de administratieve controles voeren de natuurinspecteurs van het Agentschap voor
Natuur en Bos jaarlijks - voor de Europese cofinanciering van deze subsidie - door een
steekproef terreincontroles uit op de uitbetaalde aanplantingssubsidie.
Agentschap voor Landbouw en Visserij voert gelijkaardige controles uit voor de
inkomenscompensatie en onderhoudssubsidie. Tijdens deze steekproeven wordt de
aanplanting grondig gecontroleerd. Wanneer na deze controle blijkt dat de oppervlakte
meer dan 3% (met een minimum van 0,1 ha) lager is dan de oppervlakte waarvoor je
uitbetaling aanvraagt, zijn wij, conform de Europese richtlijn, verplicht een korting toe te
passen op de subsidie.
Adviezen en vergunningen
Voor het bebossen van grond met een agrarische bestemming is er een gemeentelijke
bebossingsvergunning nodig van het College van Burgemeester en Schepenen
(Veldwetboek art. 35 bis § 5). Zowel private eigenaars als openbare eigenaars moeten
deze vergunning aanvragen.
Enkel gemeentebesturen zijn hiervan vrijgesteld, maar dienen wel een positieve beslissing
te nemen over de bebossing.
Het Schepencollege moet deze vergunning verlenen binnen de 30 dagen na de indiening
van de aanvraag. Neemt het college binnen 30 dagen geen beslissing, dan wordt de
vergunning geacht verleend te zijn. Als het College de vergunning weigert, kan men
binnen een maand na de kennisgeving in beroep gaan bij de Deputatie.
Gemeentebesturen die subsidies voor het bebossen van landbouwgronden of subsidies
voor het aankopen van te bebossen gronden aanvragen, dienen wel een collegebeslissing
te nemen over de bebossing.
Voortaan wordt de adviesverlening door ADLO gekoppeld aan deze vergunning. Het
advies wordt gevraagd door de vergunningverlenende gemeente en moet worden
verleend binnen een termijn van 20 dagen. Bij gebrek aan advies binnen de 20 dagen,
wordt het geacht gunstig te zijn. Het advies is niet bindend, maar is nu ook nodig voor
openbare bossen. Het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos bij bebossing op
private gronden valt weg.
Onafhankelijk van de ruimtelijke bestemming van de grond bepalen de
uitvoeringsbesluiten op het Natuurdecreet dat het verboden is de volgende vegetaties of
kleine landschapselementen te wijzigen:









holle wegen
graften (sterke knikken in het reliëf van hellinggronden; meestal begroeid met bomen of
struiken)
bronnen
historisch permanent grasland, met in begrip van het daaraan verbonden microreliëf en
poelen gelegen in groengebieden, parkgebieden, buffergebieden en bosgebieden of in een
beschermd landschap of in het beschermingsgebied Poldercomplex (BE 2500932) en het
Zwin (BE2501033), voor zover er voor deze gebieden geen afwijkende
instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgelegd.
vennen en heiden
moerassen en waterrijke gebieden
duinvegetaties

Van dit verbod kan uitzonderlijk een individuele afwijking toegestaan worden door het
Agentschap voor Natuur en Bos. De aanvraag wordt ingediend bij de provinciale dienst
van het Agentschap voor Natuur en Bos, die het met haar advies aan het afdelingshoofd
beleid voorlegt.
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Wanneer op het te bebossen terrein geen van de hierboven vermelde vegetaties of kleine
landschapselementen aanwezig zijn, moet onderzocht worden of er eventueel een
natuurvergunning nodig is:
In groene en geel-groene gebieden volgens het gewestplan, plan van aanleg of ruimtelijk
uitvoeringsplan, in beschermde duingebieden volgens het duinendecreet, en in Vogel- en
Habitatrichtijngebieden en RAMSAR-gebieden is er een natuurvergunning nodig wanneer
de bebossing zal leiden tot:








Vernietiging, beschadiging of doen afsterven van de aanwezige vegetatie.
Wijzigen van het reliëf.
Wijzigen van de waterhuishouding.
Wijzigen van historisch permanente grasland met inbegrip van het daaraan verbonden
microreliëf en poelen, indien deze gelegen zijn in valleigebieden, brongebieden,
natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of met
bijzondere waarde, Habitat- en Vogelrichtlijngebieden en Ramsar-gebieden voor zoverre
het historisch permanent grasland binnen deze perimeter als habitat is opgenomen.
Rooien of verwijderen en het beschadigen van houtachtige beplantingen.
Wijzigen van de vegetatie horende bij de kleine landschapselementen met inbegrip van het
wijzigen van vegetatie van perceelsrandbegroeiingen en sloten.

Voor de laatste 2 werken dien je ook in het Integraal Verwevings- en Ondersteunend
Netwerk (IVON) en de landschappelijk waardevolle agrarische gebieden een
natuurvergunning aan te vragen.
Als het terrein gelegen is in het VEN kan het Agentschap voor Natuur en Bos een
individuele ontheffing van de verboden in VEN verlenen, voor zover er uitdrukkelijk
voldaan is aan de zorgplicht opgelegd door artikel 14 en 16 van het natuurdecreet.
Als het terrein in een speciale beschermingszone (SBZ) ligt, moet in toepassing van art
36ter, §3 van het Natuurdecreet de initiatiefnemer bij het aanvragen van een vergunning of
ontheffing voor de bebossing of aanleg van kleine landschapselementen aantonen dat de
werken niet zullen leiden tot een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken
van die SBZ. Op deze wijze wordt gemotiveerd en geëxpliciteerd dat een aparte
‘passende beoordeling’ niet nodig is.
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8.2

Bijlage 2: Besluit van de Vlaamse Regering tot
vaststelling van de criteria voor duurzaam bosbeheer
voor bossen gelegen in het Vlaamse Gewest

Datum 27/06/2003
Art. 1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
het decreet: het Bosdecreet van 13 juni 1990;
het VEN: het Vlaams Ecologisch Netwerk, bedoeld in het Decreet Natuurbehoud.
Art. 2.
De criteria voor duurzaam bosbeheer, bedoeld in artikel 41, tweede lid, van het decreet,
worden vastgesteld in de bijlage bij dit besluit.
Art. 3.
Het beheer van de openbare bossen en van de bossen gelegen in het VEN moet
gebeuren met nale-ving van de criteria voor duurzaam bosbeheer.
Art. 4.
De naleving van de criteria voor duurzaam bosbeheer gebeurt op een redelijke en
bosbouwtechnisch verantwoorde wijze, zonder dat op elk ogenblik en op elke plaats in het
bos aan elk van de criteria voldaan moet zijn.
Als voor het bos een beheerplan opgesteld moet worden, bevat het beheerplan de
maatregelen die genomen worden ter naleving van de criteria voor duurzaam bosbeheer,
op de wijze bedoeld in het eerste lid.
Art. 5.
Voor de bossen gelegen in het VEN gelden de criteria voor duurzaam bosbeheer als
maatregelen ter bevordering van een natuurgerichte bosbouw, in de zin van artikel 25, § 1,
tweede lid, 1°, van het decreet natuurbehoud, en ter bevordering van het recreatieve
medegebruik in de bossen, als bedoeld in artikel 25, § 1, tweede lid, 5°, van hetzelfde
decreet.
Art. 6.
De Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, is belast met
de uitvoe
ring van dit besluit.
Bijlage Criteria voor duurzaam bosbeheer
Situering:
Op Europees niveau werd het begrip "duurzaam bosbeheer" gedefinieerd door de
verantwoordelijke Europese ministers door middel van resolutie H1 "Algemene Richtlijnen
voor het Duurzaam Beheer van Bossen in Europa" tijdens de tweede Ministeriële
Conferentie ter Bescherming van de Bossen in Europa, gehouden te Helsinki (Finland) in
1993. Duurzaam bosbeheer wordt omschreven als "het rentmeesterschap en het gebruik
van bossen op een dusdanige manier en snelheid dat hun biologische verscheidenheid,
hun productiviteit, hun regeneratiecapaciteit, hun vitaliteit en hun vermogen om nu en in de
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toekomst op verschillende ruimtelijke schalen (lokaal, nationaal, mondiaal) relevante
ecologische, economische en sociale functies te volbrengen, niet in het gedrang komen en
dat er geen schade berokkend wordt aan andere ecosystemen".
De in deze bijlage opgenomen "criteria voor duurzaam bosbeheer" vormen een evaluatieinstrument om het praktische beheer van de bossen te toetsen op duurzaamheid. Dit
praktisch beheersniveau wordt ruim gezien en omvat alle verschillende aspecten en
functies van het bos (zie Hoofdstukken).
Onder de respectievelijke hoofdstukken worden één of meer doelstellingen geformuleerd
die het duurzaam beheer van de bossen moeten garanderen. Dit gebeurt onder de vorm
van principes en criteria. Deze doelstellingen worden verder verfijnd tot indicatoren om
zodoende een concrete en objectieve beoordeling van de duurzaamheid van het
bosbeheer mogelijk te maken. Deze indicatoren zijn als onmiddellijk meetbare en
controleerbare parameters te beschouwen.
De indicatoren zijn als de bindende bepalingen voor duurzaam bosbeheer te beschouwen.
Het bosbeheer wordt pas als in overeenstemming met de criteria duurzaam bosbeheer
beschouwd, wanneer de beheerder van het bos kan aantonen dat aan de indicatoren is
tegemoet gekomen. Het bosbeheerplan zal hierbij het belangrijkste instrument zijn voor de
bosbeheerder om dit aan te tonen.
Gezien in Vlaanderen de uitgangssituaties sterk kunnen verschillen onder meer qua
bodemtoestand, boomsoor-tensamenstelling, leeftijdsverdeling, versnipperinggraad,
ligging, e.a., zal het in de praktijk zo zijn dat niet alle indicatoren in alle situaties
toepasbaar of relevant zijn en dus op dat ogenblik niet als bindend af te dwingen zijn. Zo is
het duidelijk dat het opnemen van een verjongingsplan in een bosbeheerplan niet relevant
is wanneer de desbetreffende bosbestanden binnen het verloop van het beheerplan nog
niet aan verjonging toe zijn. Vooral via het bosbeheerplan kan verduidelijkt en vastgelegd
worden waarom bepaalde indicatoren in bepaalde situaties niet dienen nagekomen te
worden.
Criteria duurzaam Bosbeheer:
HOOFDSTUK I Criteria voor het juridisch kader en relevante overeenkomsten
Principe 1: De bosbeheerder moet bij het beheer van zijn bos alle wetten die in het
Vlaamse Gewest van toepassing zijn respecteren.
Criterium 1.1: De bosbeheerder leeft het wettelijke kader na dat betrekking heeft op bos en
bosbouw in de brede zin en houdt zich aan de hieruit voortvloeiende verplichtingen.
Criterium 1.2: Eigendomsrechten en eventuele zakelijke en persoonlijke rechten op het
bos zijn aantoonbaar vastgesteld.
Criterium 1.3: De bosbeheerder houdt zich aan alle rechten en plichten de volgen uit alle
overeenkomsten, contracten en regelingen die van toepassing zijn op het bosbedrijf en het
bosbeheer.
Criterium 1.4: De bosbeheerder beschermt zijn bezit waar mogelijk tegen illegale kap, niet
toegestane verblijfsactivitei-ten en andere ongewenste vormen van bosgebruik.
Criterium 1.5: De bosbeheerder verklaart dat hij de richtlijnen van deze criteria voor
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duurzaam bosbeheer zal naleven gedurende een periode, gekoppeld aan het beheerplan
en dat hij ook op de lange termijn ernaar streeft zijn bosbezit volgens deze criteria te
blijven beheren.
HOOFDSTUK II Criteria voor het waarborgen van sociale en culturele functies
Principe 2: De bosbeheerder houdt bij het beheer en gebruik van zijn bosbezit rekening
met de sociale en culturele belangen van zowel de bevolking als de omgeving
Criterium 2.1: De bosbeheerder erkent de betrokkenheid van alle relevante groepen en
personen en houdt rekening met hun standpunten.
1° Indicator 2.1.1: Voor het opstellen en het laten goedkeuren van het beheerplan, is de
betrokken bevolking ingelicht over de beheerdoelstellingen en wordt ze in staat gesteld
hierop te reageren.
2° Indicator 2.1.2: Relevante en onderbouwde wensen of bezwaren worden in overweging
genomen bij de beheerplanning en uitvoering van beheermaatregelen.
3° Indicator 2.1.3: Bij de planning en uitvoering van beheermaatregelen houdt de
bosbeheerder indien mogelijk rekening met vragen, opmerkingen en suggesties van de
betrokkenen.
4° Indicator 2.1.4: Het beheer van bossen moet aandacht hebben voor het recreatief
medegebruik en moet de selectieve bostoegankelijkheid voor het publiek stimuleren. Het
bos kan toegankelijk gesteld worden voor het publiek op een manier die de ecologische
functievervulling niet in het gedrang brengt en die verstoring - zowel in de tijd als in de
ruimte - beperkt en zo nodig uitsluit.
Criterium 2.2: Bossen of delen van bossen met grote sociale, culturele, landschappelijke,
geschiedkundige, religieuze betekenis, waardevolle traditionele beheervormen of
belangrijke wetenschappelijke of educatieve betekenis worden beschermd en beheerd
overeenkomstig hun specifieke waarden en potenties. Het gaat hier om gebieden waarvan
de specifieke waarde kan aangetoond worden, zoals bijvoorbeeld oude bossen, oud
hakhout, oud middelhoutbos, archeologische vindplaatsen, holle wegen, boswallen
enzovoort.
Indicator 2.2.1: De beheerdoelstellingen en -maatregelen voor deze bossen of delen van
bossen zijn uitdrukkelijk afgestemd op de specifieke waarden en potenties.
Criterium 2.3: De bosbeheerder draagt er zorg voor dat de voorschriften voor gezondheid,
milieu, veiligheid, arbeidsinhoud en arbeidsomstandigheden worden nageleefd bij alle
activiteiten die onder zijn verantwoordelijkheid en opdracht worden uitgevoerd in het bos in
kwestie. Het gaat onder meer om voorschriften op basis van de milieuwetgeving,
wetgeving welzijn op het werk (waaronder Algemeen Reglement inzake
Arbeidsbescherming), relevante collectieve akkoorden, de erkenningsregeling
bosexploitanten en functiebeschrijvingen van het personeel.
Indicator 2.3.1: Het personeel dat rechtstreeks voor of in opdracht van de bosbeheerder in
het bos werkt, is op de hoogte van zijn taakomschrijving en arbeidsinhoud en van de
veiligheidsvoorschriften.
Criterium 2.4: De bosbeheerder werkt mee aan een goede sociale en technische structuur
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van de bedrijfstak bij de inzet van eigen personeel of via aannemers.
1° Indicator 2.4.1: De bosbeheerder staat in voor een aangepast (permanent)
vormingsprogramma voor het eigen personeel. In contracten met aannemers staat
bepaald dat het tewerkgestelde personeel over voldoende technische competentie moet
beschikken.
2° Indicator 2.4.2: Bij de uitbesteding van werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van
aannemers die voldoen aan collectief vastgestelde criteria voor deskundigheid, kwaliteit en
betrouwbaarheid, conform de criteria "Erkenningsrege-ling Bosexploitanten" indien die van
kracht zijn.
HOOFDSTUK III Criteria voor het waarborgen van productie- en economische functies
Principe 3: Het beheer van bossen moet het efficiënte gebruik van de verschillende
bosproducten en -diensten stimuleren, teneinde de economische levensvatbaarheid van
het bosbezit en een breed scala aan ecologische en maatschappelijke functies te
waarborgen.
Criterium 3.1: De bosbeheerder behandelt zijn bos als een hernieuwbare hulpbron, waarbij
hij streeft naar een veelzijdige functievervulling.
1° Indicator 3.1.1: Bij beslissingen in het bosbeheer is een afweging gemaakt van de
directe en indirecte effecten van de te nemen maatregelen, met het oog op de duurzame
voortbrenging van goederen en diensten op lange termijn. De afweging komt tot uiting in
het beheerplan bij de keuze van de beheerdoelstelling en de daaraan verbonden
maatregelen; de detaillering van de onderbouwing staat in verhouding tot de grootte van
het bos.
2° Indicator 3.1.2: De bosbeheerder behoudt de natuurlijke productiecapaciteit van de
bosbodem door een aangepast bosbeheer (bijvoorbeeld door de boomsoortenkeuze, het
nastreven van voldoende mengingsgraad). Zo wordt bodembewerking tot een minimum
beperkt. Bij gedegradeerde bosbodems zijn herstelmaatregelen mogelijk na voorafgaand
bodemonderzoek.
3° Indicator 3.1.3: De bosbeheerder tracht de mineralenkringloop in zijn bos zo veel
mogelijk te sluiten door zowel verliezen als importen te beperken. Bemesting (aanrijking
met nutriënten) is niet toegestaan wegens het risico van eutrofiëring, grondwatervervuiling
en wijzigingen in de kruidenlaag. Startbemesting met stalmest in de plantput bij verjonging
met veeleisende boomsoorten is wel toegestaan.
4° Indicator 3.1.4: Bij exploitatie en beheerwerken wordt schade aan de
productiecapaciteit van de standplaats, de bodem, het overblijvend bestand (inclusief
verjonging) en verstoring van fauna en flora tot een minimum beperkt. In overeenkomsten
met aannemers zijn werkbare procedures opgenomen om de schade in eerste instantie te
voorkomen of - indien schade onvermijdelijk is - die te beperken of indien dit niet mogelijk
is, te herstellen. Er zijn procedures van kracht om aan de hand van terreincontroles
toezicht te houden op het verloop van de terreinwerkzaamheden en hierbij passend op te
treden, bijvoorbeeld door de werkzaamheden stil te leggen of bijzondere voorwaarden op
te leggen.
Criterium 3.2: De bosbeheerder streeft met zijn bosbedrijf naar economische
levensvatbaarheid zonder afbreuk te doen aan het behoud van de ecologische of sociale
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functievervulling door het bos.
1° Indicator 3.2.1: Bij beslissingen in het bosbeheer is rekening gehouden met
ecologische, sociale en bedrijfseconomische randvoorwaarden en zijn de nodige
investeringen grondig afgewogen, teneinde de kwaliteit en productiviteit van het bosbezit
op lange termijn te waarborgen. De afweging komt tot uiting in het beheerplan bij de
beschrijving van maatregelen, middelen en randvoorwaarden.
2° Indicator 3.2.2: In bossen of delen van bossen waarvoor geen specifieke doelstellingen
gelden rond het behoud en bevorderen van biologische diversiteit of sociaal-recreatieve
argumenten moet een zeker voorraadpeil gehandhaafd worden door een evenwicht te
bewaren tussen houtoogst en aanwas.
3° Indicator 3.2.3: De bosbeheerder zoekt naar samenwerkingsverbanden waaruit
schaalvoordelen kunnen ontstaan.
Criterium 3.3: De bosbeheerder beoogt met zijn bosbeheer een bos dat een gevarieerde
structuur bezit, zowel naar soorten als naar leeftijdsverdeling, dat een ongelijkjarige
opbouw kent en dat gemengd is samengesteld als borg voor het behoud van de
standplaatsproductiviteit.
1° Indicator 3.3.1: De bosbeheerder kiest een boomsoortensamenstelling die steeds
standplaatsgeschikt is. In geval van kunstmatige of gecombineerde verjonging kiest hij
steeds voor de door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek aanbevolen herkomsten,
voor zover die beschikbaar zijn.
2° Indicator 3.3.2: De bosbeheerder kiest voor kleinschalige kappingen. Kaalslagen zijn
beperkt tot 1 ha. Van die regel kan afgeweken worden indien dat grondig gemotiveerd
wordt in het bosbeheerplan en in specifieke gevallen (bijvoorbeeld directe omvorming van
een homogeen bestand van een uitheemse soort; verjonging van een populierenaanplant).
3° Indicator 3.3.3: De bosbeheerder stelt voor zijn bos een verjongingsplan op dat in tijd en
ruimte moet leiden tot een gevarieerde bosstructuur en opbouw.
4° Indicator 3.3.4: De bosbeheerder streeft bij zijn bosbedrijfsvoering naar evenwichtig en
omzichtig bepaalde bedrijfstijden, wat een voldoende evenwicht inhoudt tussen
economische en ecologische factoren.
Criterium 3.4: De bosbeheerder regelt het gebruik en de voortbrengst van niet-houtige
bosproducten zonder afbreuk te doen aan het behoud van de ecologische of sociale
functievervulling door het bos.
1° Indicator 3.4.1: Stroperij en niet-weidelijke jachtmethoden worden actief bestreden.
2° Indicator 3.4.2: De bosbeheerder ziet erop toe dat er geen wild wordt uitgezet in zijn
bos, tenzij in het kader van wettelijk toegestane soortbeschermingsmaatregelen.
3° Indicator 3.4.3: De bosbeheerder ziet erop toe dat het gebruik van andere niet-houtige
bosproducten (visvangst; plukken en verzamelen van planten, vruchten en paddestoelen
enzovoort) gebeurt volgens de geldende wetgeving en dat er, voorzover dat is toegestaan,
minimale schade wordt aangericht aan het bosecosysteem, de habitats en de populaties
van wilde dier- en plantensoorten.
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HOOFDSTUK IV Criteria voor het behoud en de bescherming van het milieu
Principe 4: Bosbeheer zal de ecologische functies van het bos in stand houden door het
bewaren of verbeteren van de biologische diversiteit, het natuurlijk milieu, de unieke en
kwetsbare ecosystemen en landschappen en door de instandhouding van habitats en
populaties van wilde dier- en plantensoorten.
Criterium 4.1: Bosbeheer en bosgebruik blijven binnen de grenzen van de ecologische
draagkracht van het bosbezit.
Indicator 4.1.1: Bij beslissingen over het beheer en gebruik van het bos is uitdrukkelijk
rekening gehouden met de ecologische functies van het bos en dit tevens in relatie met
zijn omgeving.
Criterium 4.2: Ingrijpende veranderingen in bosbeheer en bosgebruik worden vooraf
getoetst aan een evaluatie van de te verwachten effecten op natuur en landschap. De
evaluatie wordt afgestemd op de schaal en intensiteit van de ingreep en op de natuur- en
landschapswaarde van het bos.
1° Indicator 4.2.1: Bij beslissingen over ingrijpende veranderingen in bosbeheer en
bosgebruik is rekening gehouden met de resultaten van voorafgaand onderzoek naar de
mogelijke effecten op de natuur, het natuurlijk milieu en het landschap.
2° Indicator 4.2.2: In functie van de omvang van de ingreep (intensiteit, sterkte, betrokken
oppervlakte) en de kwaliteiten van het gebied zijn passende maatregelen genomen om
eventuele schade aan de natuur, het natuurlijk milieu en het landschap te voorkomen, te
beperken of indien dit niet mogelijk is, te herstellen.
Criterium 4.3: De bosbeheerder ziet erop toe dat bij het beheer bosvreemde stoffen en
producten zo veel mogelijk uit het bos worden geweerd.
1° Indicator 4.3.1: Olieverversingen van machines zijn in het bos niet toegestaan.
2° Indicator 4.3.2: Bij het aanwenden van motorzagen wordt alleen biologisch afbreekbare
kettingolie gebruikt.
3° Indicator 4.3.3: De bosbeheerder gebruikt geen genetisch gemanipuleerde organismen.
4° Indicator 4.3.4: Voorzover dat nog niet wettelijk is geregeld, is het gebruik van
chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan, tenzij het gebruik van glyfosaat voor het
bestrijden van niet-inheemse agressieve soorten (onder meer de Amerikaanse vogelkers)
in een planmatige en gecombineerde mechanisch-chemische bestrijdingsmethode. Deze
uitzondering geldt zolang er geen ecologisch beter verantwoord product of verantwoorde
methode met dezelfde efficiëntie beschikbaar is en pas nadat de noodzaak en mogelijke
alternatieven vooraf werden overwogen en uitgeprobeerd. Het gebruik van biologische
bestrijdingsmiddelen is toegestaan bij zorgvuldige toepassing en controle, zonder af te
wijken van geldende wetgeving of internationaal erkende wetenschappelijke voorschriften.
Criterium 4.4: De bosbeheerder moet, voorzover hij daartoe de mogelijkheden heeft, met
zijn bosbedrijfsvoering bijdragen tot het integraal waterbeheer.
1° Indicator 4.4.1: De bosbeheerder zal de bestaande vrije loop van stromende waters
binnen zijn bos niet beïnvloeden.
Bijlagen

2° Indicator 4.4.2: De bosbeheerder zal waterrijke gebieden, zoals gedefinieerd in het
decreet natuurbehoud, en overstromingsgebieden niet ontwateren. Buiten deze gebieden
kunnen bestaande drainagesystemen, ont- en afwateringen behouden blijven indien dat
noodzakelijk is en leidt tot een betere groei van standplaatsgeschikte boomsoorten.
Bestaande drainage, ontwatering of afwatering kan in uitzonderlijke gevallen worden
gewijzigd om de andere functies te kunnen optimaliseren.
3° Indicator 4.4.3: Nieuwe drainage of andere ontwatering- en afwateringsvoorzieningen
zijn nergens toegestaan.
HOOFDSTUK V Criteria voor het behoud en de bevordering van de biologische diversiteit
Principe 5: De bosbeheerder houdt bij het beheer van zijn bosbezit rekening met de
biologische diversiteit door zorg voor het behoud, de ontwikkeling of het herstel van de
ecologische functie van zijn bos.
Criterium 5.1: In het bosbeheer en bosgebruik worden maatregelen genomen ter
instandhouding van habitats en populaties van wilde dier- en plantensoorten met het oog
op de multifunctionaliteit.
1° Indicator 5.1.1: De bosbeheerder houdt bij de bosbedrijfsvoering rekening met het
zorgprincipe en het standstillprincipe, toegepast op de biologische diversiteit.
Standplaatsen met een van nature rijke boomsoortensamenstelling mogen in geen geval
worden vervangen door uniforme bestanden of door een andere vorm van bodemgebruik.
Aanplanten van agressieve exoten is uitgesloten. Het omvormen van bossen van
inheemse loofboomsoorten naar homogene bossen van fijnspar, populier, andere nietinheemse soorten en grove dennen is uitgesloten.
2° Indicator 5.1.2: Het bos en zijn beheer zijn getoetst op de aanwezigheid en het
voortbestaan van zeldzame, bedreigde en wettelijk beschermde plant- en diersoorten,
alsook indicatorsoorten van oud bos. De relevante gebieden, terreinkenmerken en
beheersmaatregelen zijn aangegeven op een beheerskaart. Voor die natuurelementen
worden de nodige maatregelen genomen om de instandhouding van hun habitat te
garanderen. De inventarisatie is zowel gericht op de aanwezigheid van indicatoren voor
oude en goed ontwikkelde bosecosystemen als op de aanwezigheid van zeldzame en
bedreigde soorten en bijzondere natuurelementen. Concreet wordt onder meer rekening
gehouden met: oud-bosplanten; oude bomen met holten voor vogels en zoogdieren;
nestbomen van roofvogels; zeldzame en bedreigde boom-, struik- en plantensoorten,
alsook andere bedreigde organismen en kensoorten, voorzover hiervan terreingegevens
beschikbaar zijn. Tevens wordt rekening gehouden met specifieke natuurelementen zoals
beken, poelen, vennen en bronnen, open plekken en natuurlijke rand- en
overgangssituaties (mantel- en zoomvegetaties) en de aan deze habitats gebonden
soorten.
3° Indicator 5.1.3: Bij beslissingen over het beheer en gebruik van alle bostypen is
uitdrukkelijk rekening gehouden met de eisen die zeldzame, bedreigde en wettelijk
beschermde plant- en diersoorten stellen aan hun habitat.
4° Indicator 5.1.4: De bosbeheerder besteedt bij planning en uitvoering van exploitatie
speciale aandacht aan de broedperiode van vroege of late broedvogels. Hiertoe worden in
het lastenboek passende exploitatievoorwaarden vastgelegd. Er is een lange vaste
schoontijd, die loopt van 1 april tot 30 juni. Op voorwaarde dat vooraf machtiging van het
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Agentschap werd verkregen, kan van deze standaard schoontijd worden afgeweken: de
periode kan zowel verruimd, verengd of opgeheven worden.
Criterium 5.2: Bij het beheer van bos wordt gestreefd naar een bepaald aandeel inheemse
boomsoorten en het bevorderen van een rijke en gevarieerde bosstructuur van toepassing
op het niveau van het beheerplan.
1° Indicator 5.2.1: Ten minste 20 % van de totale oppervlakte van het bos moet bestaan
uit of in omvorming zijn naar gemengde bestanden op basis van inheemse en
standplaatsgeschikte boomsoorten binnen een bosbouwtechnische verantwoorde termijn.
Indien het streefdoel van 20 % nog niet gerealiseerd is, blijkt uit het beheerplan hoe en
wanneer het bereikt zal worden.
Norm voor inheemse bestanden: Inheemse boomsoorten dienen minstens 90 % van het
grondvlak van het bestand in te nemen.
Norm voor gemengde bestanden: Bestanden zijn gemengd zodra er minstens twee
verschillende boomsoorten aanwezig zijn en de hoofdboomsoort 80 % of minder van het
bestandsgrondvlak inneemt, of 80 % van het totale stamtal voor bestanden jonger dan 30
jaar.
2° Indicator 5.2.2: De bosbeheerder beschikt over een omvormingsplan voor alle
homogene aanplantingen van populier, fijnspar, en andere niet-inheemse boomsoorten.
Norm populier: Er wordt een onderetage opgebouwd en behouden van verschillende
inheemse houtige gewassen. Die mag als hakhout worden beheerd met populier als
bovenstaanders (soort middelhout).
Norm andere homogene niet-inheemse bestanden: Er wordt gestreefd naar gemengde
bestanden waarvan 30 % van de bedekkingsgraad of grondvlak wordt ingenomen door
inheemse loofbomen. In een eerste fase mogen in die 30 % ook onderstandige bomen en
de onderetage meegerekend worden. Het is echter de bedoeling na verloop van tijd te
komen tot 30 % inheemse loofbomen in de opperetage.
Criterium 5.3: In het bosbeheer en bosgebruik worden maatregelen genomen om de
ecologische processen binnen het bos te beschermen, te versterken of te herstellen.
1° Indicator 5.3.1: De bosbeheerder kiest bij het beheer van het bos waar mogelijk
(voldoende kwaliteit en kwantiteit) en zinvol (standplaatsgeschikt, kwalitatief goed en
aangepast uitgangsmateriaal), in principe voor natuurlijke verjonging. Voor bebossingen
komt kunstmatige aanplanting in aanmerking.
2° Indicator 5.3.2: Bij het beheer van het bos worden kansen geboden, maximaal rekening
houdend met natuurontwikkeling en dat minimaal voor 5 % van de totale oppervlakte
onder beheerplan. Dit gebeurt bij voorkeur in die bestanden met een reeds aanwezige of
potentiële natuurwaarde. Aangepast beheer van open plekken en bosranden komen
eveneens in aanmerking. Eerst wordt een streefbeeld met natuurdoeltypen in het
beheerplan vooropgesteld. Ver-volgens wordt in een planning aangegeven hoe dat
streefbeeld gerealiseerd kan worden. Voor bossen sluit dit streefbeeld zo goed mogelijk
aan bij de natuurlijke bosgemeenschap van die plaats, of de potentieel natuurlijke
vegetatie. Economisch waardevolle bosproducten kunnen ten gevolge van dit beheer
worden gevaloriseerd indien dit de soortensamenstelling en structuur niet
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noemenswaardig beïnvloedt.
3° Indicator 5.3.3: De bosbeheerder streeft naar het verkrijgen van meer dood hout in het
bos. In het beheerplan staan concrete beheerrichtlijnen vermeld, die gericht zijn op het
verkrijgen van meer dood hout in het bos, afhankelijk van de natuurlijke
bestandsontwikkeling: bijvoorbeeld snoeihout wordt niet verwijderd; staande of liggende
holle of dode bomen die geen gevaar opleveren voor voorbijgangers of voor het
verspreiden van ziekten of brand blijven behouden, bij catastrofes of niet-besmettelijke
aantastingen worden niet alle getroffen bomen verwijderd, hoogdunning wordt toegepast
of wegkwijnende bomen die geen concurrentie betekenen voor potentiële toekomstbomen
worden niet verwijderd, wortelkluiten van omgewaaide bomen worden niet systematisch
verwijderd en opgevuld. De evolutie van het volume dood hout wordt expliciet gevolgd. Bij
planning en uitvoering wordt aandacht besteed aan waarden zoals veiligheid, fytosanitaire
conditie en risico's, en natuurbeleving. Richtwaarde: 4 % van het totale bestandsvolume
(staand, liggend, spreiding in alle omtrekklassen > 30 cm) of een verdubbeling van de
hoeveelheid dood hout binnen de planperiode.
4° Indicator 5.3.4: De bosbeheerder duidt per bestand een zeker aantal bomen per ha
aan, bij voorkeur inheemse loofbomen, tot ze de natuurlijke leeftijdsgrens bereiken.
Criterium 5.4: Representatieve voorbeelden van natuurlijke inheemse
bosgemeenschappen, waardevolle bostypen en goed ontwikkelde bosecosystemen
worden beschermd en beheerd overeenkomstig hun specifieke waarde.
Indicator 5.4.1: De beheerdoelstellingen en -maatregelen voor deze gebieden zijn
uitdrukkelijk afgestemd op de waardevolle aspecten van de gebieden.
HOOFDSTUK VI Criteria voor planmatig en controleerbaar beheer
Principe 6: Het beheer van het bos moet planmatig en controleerbaar zijn.
Criterium 6.1: De bosbeheerder heeft zijn visie op het beheer en gebruik van zijn bos
vastgelegd in een uitgebreid beheerplan.
1° Indicator 6.1.1: Het beheerplan komt tot stand na het afwerken van de logische fasen
van een planningscyclus: inventarisatie, analyse van de situatie, formuleren van
beheerdoelstellingen, het programmeren van de maatregelen, controle en bijsturing.
2° Indicator 6.1.2: De bosbeheerder beschrijft in het beheerplan alle nodige maatregelen
die een toetsing van deze criteria voor duurzaam bosbeheer mogelijk moeten maken. De
graad van detaillering is afhankelijk van de aard van de geplande werkzaamheden.
3° Indicator 6.1.3: De bosbeheerder zoekt bij het opstellen van het bosbeheerplan actief
naar samenwerkingsverban-den met verschillende betrokken partijen die bijvoorbeeld
gegevens kunnen leveren die dienstig zijn voor het beheer van het bos.
4° Indicator 6.1.4: De bosbeheerder geeft in het beheerplan weer hoe de eventuele
opmerkingen en suggesties van betrokkenen doorwerken naar de uiteindelijke
beheerdoelstellingen.
5° Indicator 6.1.5: Goedgekeurde beheerplannen liggen ter inzage bij het Agentschap.
6° Indicator 6.1.6: Het beheerplan is geldig voor 20 jaar en blijft verbonden aan het bos.
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Het kan tussentijds herzien worden. De herziening houdt rekening met de resultaten van
de controle en monitoring, met de nieuwe wetenschappe-lijke gegevens en technieken en
met de gewijzigde sociale, economische of milieu-omstandigheden. De argumenten voor
herziening worden duidelijk opgenomen in het eerste deel van de planningscyclus.
Criterium 6.2: De bosbeheerder volgt de effecten van het beheer en gebruik van zijn
bosbezit en gebruikt die gegevens voor aanpassingen in het beheer of de tussentijdse
herziening van zijn beheerplan.
Indicator 6.2.1: Overeenkomstig de schaal en intensiteit van de activiteiten in het bos
worden de relevante ecologische, economische en sociale effecten nagegaan en
geëvalueerd en wordt de bedrijfsvoering zo nodig aangepast. De verzameling van
gegevens is inhoudelijk afgestemd op het beheerplan en de inspanningen staan in
redelijke verhouding tot de bedrijfsgrootte.
Criterium 6.3: De bosbeheerder controleert en documenteert de houtwinning, de
exploitatie en verkoop van hout en andere bosproducten en kan hiervoor een beroep doen
op de bosgroep.
1° Indicator 6.3.1: De bosbeheerder hanteert duidelijke richtlijnen voor
exploitatieactiviteiten en transport binnen zijn bos ter bescherming van mens, natuur en
milieu en hij controleert de uitvoering ervan in de praktijk. Deze richtlijnen geven inzicht in
de beperkingen die gesteld (kunnen) worden aan exploitatie en transport, ook in het geval
van uitbesteding en eventuele schaderegeling.
2° Indicator 6.3.2: De bosbeheerder heeft de oogst en verkoop van hout zodanig
gedocumenteerd dat de producten gevolgd kunnen worden van het bos tot aan het eerste
verkooppunt of tot aan de bosweg indien verkoop op stam plaatsvindt.
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8.3
ID
50641274
50641231
50641288
50641330
50641329
50641279
50641328
50641327
50659393
50659394
50641303
50641287
50641272
50641273
50641284
50641300
50641232
50641331
50641325
50641271
50641292
50641267
50641316
50649871
50641282
50641305
50641302
50641324
50641247
50641233
50641268
50641291
50641299
50641278
50641286
50641285
50641263
50641290
50641293
50641269
50641334
50641289
50641241
50641306
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Bijlage 3: Waarnemingen zwammen in het Kloosterbos
Wetenschappelijke naam
Amanita rubescens
Armillaria ostoyae
Auriscalpium vulgare
Bispora antennata
Bjerkandera adusta
Calocera pallidospathulata
Cerocorticium confluens
Cerocorticium molare
Clitocybe clavipes
Clitocybe ditopa
Clitocybe fragrans
Clitocybe nebularis
Collybia butyracea
Collybia butyracea var. butyracea
Collybia cookei
Collybia maculata var. maculata
Dacrymyces stillatus
Exidia thuretiana
Flammulaster carpophilus
Galerina spec.
Geastrum triplex
Gymnopilus sapineus
Gymnopus peronatus
Hemimycena lactea
Heterobasidion annosum
Hirneola auricula-judae
Hygrophoropsis aurantiaca
Hyphodontia sambuci
Hypholoma capnoides
Hypholoma fasciculare
Hypoxylon fragiforme
Inocybe geophylla var. geophylla
Ischnoderma benzoinum
Laccaria amethystina
Laccaria laccata
Laccaria proxima
Lactarius hepaticus
Lepiota cristata
Lepista flaccida
Lycogala epidendrum
Lycoperdon foetidum
Lycoperdon perlatum
Marasmius androsaceus
Mycena galericulata

Naam
Parelamaniet
Sombere Honingzwam
Oorlepelzwam
Grijze Buisjeszwam
Spatelhoorntje
Ziekenhuisboomkorst
Getande Boomkorst
Knotsvoettrechterzwam
Kleinsporige Trechterzwam
Slanke Anijstrechterzwam
Nevelzwam
Botercollybia
Roodbruine Botercollybia
Okerknolcollybia
Gewone Roestvlekkenzwam
Oranje Druppelzwam
Stijfselzwam
Beukendopvloksteeltje
Mosklokje spec.
Gekraagde Aardster
Dennenvlamhoed
Scherpe collybia
Sneeuwwitte mycena
Dennenmoorder
Echt Judasoor
Valse hanenkam
Witte vlierschorszwam
Dennenzwavelkop
Gewone zwavelkop
Roestbruine Kogelzwam
Witte Satijnvezelkop
Teervlekkenzwam
Amethistzwam
Gewone fopzwam
Schubbige Fopzwam
Levermelkzwam
Stinkparasolzwam
Roodbruine Schijnridderzwam
Gewone Boomwrat
Zwartwordende Stuifzwam
Parelstuifzwam
Paardenhaartaailing
Helmmycena

Familie
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Ascomycetes
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom

Datum
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
Mushroom
23/10/2010
Ascomycetes 23/10/2010
Mushroom
23/10/2010
Mushroom
23/10/2010
Mushroom
23/10/2010
Mushroom
23/10/2010
Mushroom
23/10/2010
Mushroom
23/10/2010
Mushroom
23/10/2010
Mushroom
23/10/2010
Myxomycetes 23/10/2010
Mushroom
23/10/2010
Mushroom
23/10/2010
Mushroom
23/10/2010
Mushroom
23/10/2010

50641235
50641238
50641295
50641234
50641275
50641321
50641297
50641280
50641308
50641227

Mycena galopus var. galopus
Mycena galopus var. nigra
Mycena olivaceomarginata
Mycena vitilis
Nectria cinnabarina
Oligoporus caesius
Oligoporus stipticus
Paxillus involutus
Phallus impudicus
Phleogena faginea

50649855
50641283
50641304
50641310
50641333
50641277
50641307
50641281
50641294
50641322
50641276
50641249
50641332
50641270
50641296
50641266

Psilocybe aeruginosa
Resupinatus applicatus
Rhopographus filicinus
Rhytisma acerinum
Rickenella fibula
Russula ochroleuca
Schizopora radula
Scleroderma citrinum
Skeletocutis amorpha
Stereum gausapatum
Stereum hirsutum
Stereum sanguinolentum
Trametes gibbosa
Trichaptum abietinum
Tricholomopsis rutilans
Xerocomus badius
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Melksteelmycena
Zwarte melksteelmycena
Bruinsnedemycena
Papilmycena
Gewoon Meniezwammetje
Blauwe Kaaszwam
Bittere Kaaszwam
Gewone krulzoom
Grote Stinkzwam
Beukenkorrelkopje
Beukenpoederkopje
Echte kopergroenzwam
Harig dwergoortje
Adelaarsvarenstreepzwam
Esdoorninktvlekkenzwam
Oranjegeel Trechtertje
Geelwitte russula
Splijtende tandzwam
Gele Aardappelbovist
Witwollige Dennenzwam
Eikenbloedzwam
Gele Korstzwam
Dennenbloedzwam
Witte Bultzwam
Paarse Dennenzwam
Koningsmantel
Kastanjeboleet

Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Ascomycetes
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom

23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010

Mushroom
Mushroom
Ascomycetes
Ascomycetes
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom
Mushroom

23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
23/10/2010
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Bijlage 4: Toegankelijkheidsregeling

Toegankelijkheidsregeling Provinciaal domein Kloosterbos
Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, zoals laatst gewijzigd bij decreet van 7
december 2007, inzonderheid de artikelen 10, 12 en 14;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij de besluiten van de
Vlaamse Regering van 15 oktober 2004, 23 december 2005, 19 mei 2006, 30 juni 2006,
1 september 2006, 15 juni 2007, 28 juni 2007, 10 oktober 2007, 14 november 2007, 5
september 2008, 22 september 2008, 6 januari 2009 en 30 januari 2009;
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten;
Gelet op het advies van de gemeenteraad van Wachtebeke, gegeven op 21 december
2006;
Gelet op het advies van de groendienst van stad Gent, gegeven op 19 februari 2007;
Gelet op het advies van het college van burgemeester en schepenen van Wachtebeke
gegeven op 29 juli 2009;
Op voorstel van de Provincie Oost-Vlaanderen,
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Artikel 1. – Toepassingsgebied
1.1.
Deze regeling heeft betrekking op het Kloosterbos, op het grondgebied van de
gemeenten Wachtebeke en Gent.
1.2.
Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de
bijgaande kaart.
1.3.
Zij is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het kader
van het toezicht of het beheer van het gebied.
1.4.
Zij is niet van toepassing op risicovolle activiteiten, bedoeld in artikel 2, § 3
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten.
Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen
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2.1.
De toegankelijkheid wordt geregeld door de bijgaande kaart(en) met legende,
die integraal deel uitmaken van deze regeling, en de bijhorende borden in het gebied en
aan de ingangen ervan.
2.3.
Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de beheerder of
het Agentschap om het geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieën
bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het jaar door toegankelijk in de mate zoals in
deze regeling bepaald.
2.4.
Het gebied is, behoudens op de wegen of bij begeleide bezoeken, enkel
toegankelijk van een half uur voor zonsopgang tot een half uur na zonsondergang.
Art. 3. – Weggebruikers
3.1.
De wegen die op de kaart als wandelweg zijn aangeduid, zijn uitsluitend
toegankelijk voor voetgangers en voor honden aan de leiband tenzij anders aangegeven.
3.2..
De overige wegen die op de kaart als toegankelijk zijn aangeduid, zijn enkel
toegankelijk voor de desbetreffende categorieën weggebruikers, en voor voetgangers
tenzij anders aangegeven. De weggebruikers houden rekening met elkaar.
Art. 5. – Zones1
5.1.
volgt.

De toegankelijkheid van de speelzones buiten de wegen wordt geregeld als

5.2.
De speelzone is enkel toegankelijk voor minderjarige jongeren en hun
begeleiders. Alle spelmateriaal dat gebruikt wordt voor bosspelen, dient nog dezelfde dag
te worden verwijderd. Markeringen die worden aangebracht voor bosspelen, dienen
dezelfde dag te worden verwijderd en mogen de bomen niet beschadigen. Het gebruik
van verf, nagels, duimspijkers en dergelijke is dan ook verboden, evenals het maken van
inkervingen in de stammen. Het is verboden vuur te maken in of nabij het bos.

Art. 6. – Beschermingsvoorschriften
6.1.
Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te
brengen aan de infrastructuur of de planten. Het is verboden de dieren te voederen.
6.2.
De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten
bij georganiseerde activiteiten onder meer wegmarkeringen die worden aangebracht,
onmiddellijk op het einde van de betrokken activiteit worden verwijderd.
Art. 7. – Aansprakelijkheid bij ongevallen
7.1.
De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het
Agentschap, zodat het Agentschap gebeurlijk beroep zou kunnen doen op zijn polis B.A.
7.2.
Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij
krachtige wind, is op eigen risico, zodat het Agentschap of de beheerder niet kan worden
aangesproken voor de vergoeding van de schade. Hetzelfde geldt in geval van een door
deze regeling of andere wetgeving niet-toegelaten gebruik van het gebied.
Art. 8. – Onderrichtingen
8.1.
Toezichthouders zoals bedoeld in artikel 10.2. kunnen bezoekers omwille van
de veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming van de wilde
flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten zich gedragen volgens deze
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onderrichtingen en kunnen zonodig, desnoods met behulp van de openbare macht, uit
het gebied gezet worden.
Art. 9. – Afwijkingen
9.1.
De beheerder kan afwijkingen op de artikelen 2 tot en met 6 van deze
regeling toestaan, voor zover het geen risicovolle activiteiten betreft, bedoeld in artikel 2,
§ 3, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. De aanvraag tot toestemming
moet minstens 14 dagen van tevoren, schriftelijk of via elektronische drager worden
toegezonden aan de beheerder.
Art. 10 – Handhaving
10.1.
De handhaving van deze regeling gebeurt volgens de regels bepaald in titel
XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.
10.2. Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast: de personen die op
grond van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid en zijn uitvoeringsbesluiten belast zijn met het toezicht op de naleving van
de natuurbehoudswet, het bosdecreet en het natuurdecreet.
Art. 11 – Bekendmaking
11.1.

Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

11.2.

De gemeente houdt deze regeling ter inzage van de bevolking.

Bijlage
(kaart en legende)
Brussel,
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,

Joke SCHAUVLIEGE
Bebordingsplan
De toegankelijkheidsregeling (TR) wordt finaal goedgekeurd door de bevoegde minister.
Hiertoe wordt de toegankelijkheidsregeling ingediend bij de Provinciale Dienst van het
Agentschap voor Natuur en Bos die zal zorgen voor de verdere afhandeling van het dossier.
Het dossier dient naast deze TR ook een bebordingsplan te bevatten. Dit plan is in feite de
kaart als onderdeel van de toegankelijkheidsregeling waarop aangeduid worden waar welke
borden uit de bijlage bij het BVR van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de
bossen en de natuurreservaten zullen geplaatst worden. Tot slot wordt in tabelvorm het
benodigde aantal borden per type bord weergegeven. De bijbehorende codes uit de bijlage
(A.00 tot A.14, Z.01 tot Z.05 en V.00 tot V.21) kunnen gebruikt worden om alles overzichtelijk
te houden op de kaart en in de bijbehorende tabel. De benodigde borden zullen na
goedkeuring door de minister door het agentschap gratis ter beschikking worden gesteld van
de beheerder.
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8.5

Bijlage 5: Monochamus als drager van de
dennenhoutnematode in België (ILVO)

Nieuwsgolf juli 2013

Akelige wormpjes in dennenhout via boktor. Monochamus als drager van de
dennenhoutnematode in België.
Bij ILVO loopt momenteel onderzoek dat gegevens moet opleveren voor het opstellen van een nationaal
actieplan bij vaststelling van de schadelijke dennennematode Bursaphelenchus xylophilus. Deze
quarantainenematode doet dennenbomen verwelken en afsterven en is voor zijn verspreiding
aangewezen op de boktor Monochamus.

De dennenhoutnematode Bursaphelenchus xylophilus is een
quarantainenematode die in enkele Aziatische landen het afsterven van naaldbomen veroorzaakt. Grote
aantallen van deze nematoden in de vaatbundels leidt immers tot stagnatie van het watertransport.
Gevolg: de boom sterft af ( de zgn. “Pine Wilt Disease”).
De nematode wordt sinds enkele jaren ook aangetroffen in Portugal en Spanje. Het is dus niet zo
onwaarschijnlijk dat deze nematode in de nabije toekomst België binnenkomt via de handel in hout en
houtproducten. Boktorren van het genus Monochamus zijn vectoren voor deze nematode. De vestiging en
verspreiding van de nematode, met mogelijks catastrofale schade, is dus afhankelijk van de
aanwezigheid van deze dragers. In Europa komen 5 Monochamus soorten voor (M. sutor, M. sartor, M.
galloprovincialis, M. urrosovi en M. saltuarius). De kennis omtrent de aanwezigheid van deze soorten in
België is zo goed als onbestaande.
Dit project beoogt dan ook in eerste instantie kennis te genereren over het voorkomen van de
verschillende Monochamus soorten en hun populatiegrootte in ons land. Dat moet ook informatie
opleveren over de gerelateerde kans op verspreiding van B. xylophilus. Door het opstellen van een
netwerk van attractant (aantrekking) vallen in naaldbossen en in de omgeving van importplaatsen van
hout, verspreid over België, gaan we na in welke gebieden Monochamus populaties gevestigd zijn, en of
ze dragers zijn van nematoden. Speciale aandacht wordt besteed aan de monitoring op risicolocaties. Dit
zijn plaatsen met verhoogde kans op import van (exotische) Monochamus soorten en B. xylophilus. Via
de internationale handel kunnen immers uitheemse boktorren van Noord-Amerika en Azië in België
worden ingesleept. En ook deze uitheemse boktorsoorten kunnen de nematode meedragen.
Ook de verspreidingsmechanismen van de dennenhoutnematode in functie van het voedingsgedrag en de
vectorcapaciteiten (overbrenging van het aaltje van boom naar boom) van de Belgische Monochamus
populaties zal worden onderzocht. Via bestaande klimaat- en dispersiemodellen bepalen we eveneens het
vestigings- en verspreidingsvermogen van Monochamus spp. en B. xylophilus voor België.
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Dit laatste is belangrijk met het oog op de inschatting van het mogelijke gevaar op verdere verspreiding
van de quarantainenematode na insleep. Het geplande onderzoek kan bovendien antwoorden bieden op
talrijke technische en wetenschappelijke vragen. Dat is nuttig bij het definiëren van de juiste
beheersingsmaatregelen door het beleid. En niet alleen binnen onze grenzen. Ook op Europees vlak is er
immers veel belangstelling voor de Bursaphelenchus-problematiek, zodat dit onderzoek past binnen een
internationale problematiek.
Project: MONOCHAMUS (A study of the Monochamus spp. populations present in Belgium in order to
assess their capacity to propagate the pine wood nematode, and to develop preventive control methods)
Financiering: FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, dienst “Contractueel
Onderzoek”
Looptijd: januari 2013 - december 2015
Samenwerking: ULB
Contact: Nick Berkvens, Nicole Viaene, Hans Casteels
Meer informatie: http://waarnemingen.be/invasive_alert_view.php (invasieve exoten)
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Bijlage 6: Waarnemingen ongewervelden (2010 – 2014)

KLOOSTERBOS
INVERTEBRATA

(leg. & det. M. Alderweireldt, 2014, 2015)

CLASSIS / ORDO / FAMILIA GENUS

SPECIES

NEDERLANDSE NAAM

INSECTA
DIPTERA
Conopidae
Conopidae
Dolichopodidae
Sciomyzidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Syrphidae
Tabanidae
Tipulidae

Conops
Sicus
Dolichopus
Coremacera
Cheilosia
Episyrphus
Eristalis
Eristalis
Eristalis
Eristalis
Eristalis
Eupeodes
Helophilus
Helophilus
Platycheirus
Sphaerophoria
Syrphus
Syrphus
Haematopota
Tipula

flavipes
ferrugineus
plumipes
marginata
carbonaria
balteatus
arbustorum
nemorum
pertinax
similis (= pratorum)
tenax
corollae
pendulus
trivittatus
scutatus
scripta
ribesii
torvus
pluvialis
paludosa

Zwartgele blaaskop
Roestbruine kromlijf
Gewone langpootvlieg
Gespikkelde slakkendoder
Trapeziumgitje
Pyjamazweefvlieg
Kleine bijvlieg
Puntbijvlieg
Kegelbijvlieg
Onvoorspelbare bijvlieg
Blinde bij
Terrasjeskommazweefvlieg
Gewone pendelzweefvlieg
Citroenpendelzweefvlieg
Gewoon schaduwplatvoetje
Grote langlijf
Bessenbandzweefvlieg
Bosbandzweefvlieg
Gewone regendaas
Bruine langpootmug

COLEOPTERA
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Carabidae
Cerambycidae
Cicindelidae
Coccinellidae
Coccinellidae
Coccinellidae
Coccinellidae
Coccinellidae

Bradycellus
Harpalus
Syntomus (= Metabletus)
Notiophilus
Corymbia
Cicindela
Anatis
Calvia
Coccinella
Exochromus
Harmonia

harpalinus
tardus
foveatus
substriatus
rubra
hybrida
ocellata
10-guttata
septempunctata
4-pustulatus
axyridis spectabilis

Coccinellidae
Coccinellidae

Harmonia
Oenopia

axyridis succinea
conglobata

DERMAPTERA
Bijlagen

Bastaardzandloopkever
Oogvleklieveheersbeestje
Tienvleklieveheersbeestje
Zevenstippelig LHB
Viervleklieveheersbeestje
Veelkleurig aziatisch LHB
Oranjerood veelkleurig
aziatisch LHB
Vloeivleklieveheersbeestje

Forficulidae

Forficula

auricularia

LEPIDOPTERA
Erebidae
Lycaenidae
Lycaenidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae
Nymphalidae

Tyria
Aricia
Lycaena
Araschnia
Aglais
Maniola
Pararge
Polygonia
Pyronia
Vanessa
Vanessa

jacobaeae
agrestis
phlaeas
levana
io
jurtina
aegeria
c-album
tithonus
atalanta
cardui

Sint-Jacobsvlinder
Bruin blauwtje
Kleine vuurvlinder
Landkaartje
Dagpauwoog
Bruin zandoogje
Bont zandoogje
Gehakkelde aurelia
Oranje zandoogje
Atalanta
Distelvlinder

HEMIPTERA
Lygaeidae
Pentatomidae

Drymus
Dolycoris

ryei
baccarum

Bessenwants

HYMENOPTERA
Apidae
Apidae
Formicidae

Bombus
Dasypoda
Formica

lapidarius
hirtipes
rufa

Steenhommel
Pluimvoetbij
Grauwzwarte renmier

MECOPTERA
Panorpidae

Panorpa

spec.

Schorpioenvlieg

NEUROPTERA
Chrysopidae

Chrysoperla

spec.

Groene gaasvlieg

ODONATA
Aeschnidae
Libellulidae

Aeschna
Sympetrum

mixta
striolatum

Paardenbijter
Bruinrode heidelibel

ORTHOPTERA
Acrididae
Acrididae
Tetrigidae
Tettigoniidae
Tettigoniidae

Chortippus
Chortippus
Tetrix
Conocephalus
Phaeneroptera

parallelus
biguttulus
undulata
discolor
falcata

Krasser
Ratelaar
Gewoon doorntje
Zuidelijk spitskopje
Sikkelsprinkhaan

ARACHNIDA
ARANEAE
Agelenidae
Agelenidae
Araneidae
Araneidae
Araneidae

Agelena
Textrix
Araneus
Atea
Cyclosa

labyrinthica
denticulata
diadematus
sturmi
conica

Gewone labyrintspin
Gewone staartspin
Kruisspin
Witruitwielwebspin
Kegelspin
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Clubionidae
Gnaphosidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Linyphiidae
Lycosidae
Lycosidae
Lycosidae
Pisauridae
Salticidae
Salticidae
Theridiidae
Theridiidae
Thomisidae
Thomisidae

Clubiona
Zelotes
Drapetisca
Gnathonarium
Gongylidium
Tenuiphantes
Tenuiphantes
Pardosa
Trochosa
Xerolycosa
Pisaura
Dendryphantes
Marpissa
Enoplognatha
Euryopis
Coriarachne
Ozyptila

CRUSTACEA MALACOSTRACA
ISOPODA
Armadillidium
Ioniscidae
Oniscus
Porcellio
MYRIAPODA
Polydesmidae
Polydesmus
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reclusa
petrensis
socialis
dentatum
rufipes
tenuis
zimmermanni
amentata
terricola
nemoralis
mirabilis
rudis
muscosa
ovata
flavomaculata
depressa
praticola

Zompzakspin
Steppekampoot
Schorskoloniespin
Knobbeldwergtandkaak
Oranjepoot
Bodemwevertje
Boswevertje
Tuinwolfspin
Gewone nachtwolfspin
Bosrandwolfspin
Kraamwebspin
Glanzende dennenspringer
Schorsmarpissa
Gewone tandkaak
Geelvlekjachtkogelspin
Platte krabspin
Gewone bodemkrabspin

vulgare
asellus
scaber

Gewone oprolpissebed
Kelderpissebed

denticulatus
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Bijlage 7: Provinciaal Prioritaire soorten

Indicatieve soortenlijsten van de provinciaal belangrijke soorten voor de gemeente
Wachtebeke op basis van de verspreidingsgegevens op hokniveau. De cijfers geven het
aantal hokken weer waarin de soort aanwezig is en waarvan minstens 10% van de
oppervlakte in de gemeente gelegen is. Het gaat om een indicatieve lijst die voor verder
gebruik eerst gecontroleerd moet worden met meer gedetailleerde terreingegevens.
Groep

Nederlandse naam

AMF

Hazelworm

2

AMF

Levendbarende hagedis

3

BRO

Blauwborst

4

BRO

Boerenzwaluw

4

BRO

Boomleeuwerik

2

BRO

Bruine kiekendief

3

BRO

Geelgors

1

BRO

Geoorde fuut

1

BRO

Gierzwaluw

4

BRO

Huismus

4

BRO

Huiszwaluw

3

BRO

Ijsvogel

3

BRO

Kluut

1

BRO

Kokmeeuw

1

BRO

Kramsvogel

1

BRO

Nachtzwaluw

1

BRO

Steenuil

2

BRO

Veldleeuwerik

2

BRO

Zwartkopmeeuw

1

DAG

Geelsprietdikkopje

1

DAG

Keizersmantel

3

DAG

Oranjetipje

7

DAG

Rouwmantel

1

LIB

Variabele Waterjuffer

1

LHB

Tweestippelig lieveheersbeestje

3

PLA

Beemdkroon

5

PLA

Eenbes

4

PLA

Grote boterbloem

1

PLA

Kikkerbeet

1

PLA

Moeraskruiskruid

1

PLA

Stijve waterranonkel

1

PLA

Tweenervige zegge

1

PLA

Waterpunge

3

SPR

Greppelsprinkhaan

2

SPR

Snortikker

4

ZOO

Baardvleermuis

1

ZOO

Bunzing

4

ZOO

Eikelmuis

1

ZOO

Franjestaart

1

Bijlagen

Wachtebeke

ZOO

Grijze grootoorvleermuis

1

ZOO

Grootoorvleermuis

1

ZOO

Meervleermuis

2

Aantal soorten
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42
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Bijlage 8: waargenomen plantensoorten in de
proefvlakken

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Vegetatielaag Frequentie

Pteridium aquilinum
Cirsium arvense
Quercus rubra
Quercus rubra
Quercus rubra

Adelaarsvaren
Akkerdistel
Amerikaanse eik
Ame eik
Ame eik

KRUIDLAAG
KRUIDLAAG
BOOMLAAG
STRUIKLAAG
KRUIDLAAG

3
1
1
1
2

Prunus serotina

Amerikaanse vogelkers

BOOMLAAG

2

Prunus serotina
Prunus serotina
Epilobium
Betula
Betula

Ame vogelkers
Amerikaanse vogelkers
Basterdwederik (G)
Berk (G)
Berk (G)

STRUIKLAAG
KRUIDLAAG
KRUIDLAAG
STRUIKLAAG
KRUIDLAAG

6
5
1
1
1

Salix caprea
Rubus
Dryopteris dilatata
Epipactis helleborine
Corynephorus canescens
Calamagrostis epigejos

Boswilg
Braam (G)
Brede stekelvaren
Brede wespenorchis
Buntgras
Duinriet

STRUIKLAAG
KRUIDLAAG
KRUIDLAAG
KRUIDLAAG
KRUIDLAAG
KRUIDLAAG

4
8
5
1
1
1

Acer

Esdoorn (G)

KRUIDLAAG

1

Picea abies

Fijnspar

BOOMLAAG

2

Holcus lanatus
Hypericum quadrangulum
Heracleum sphondylium
Sambucus nigra
Sambucus nigra
Urtica dioica
Vinca major

Gestreepte witbol
Gevleugeld hertshooi
Gewone bereklauw
Gewone vlier
Gewone vlier
Grote brandnetel
Grote maagdenpalm

KRUIDLAAG
KRUIDLAAG
KRUIDLAAG
STRUIKLAAG
KRUIDLAAG
KRUIDLAAG
KRUIDLAAG

1
1
1
4
4
4
1

Pinus sylvestris
Epilobium hirsutum
Cerastium
Ilex aquifolium
Senecio jacobaea
Cirsium palustre
Lythrum
Hedera helix

Grove den
Harig wilgeroosje
Hoornbloem (G)
Hulst
Jakobskruiskruid
Kale jonker
Kattestaart (G)
Klimop

BOOMLAAG
KRUIDLAAG
KRUIDLAAG
STRUIKLAAG
KRUIDLAAG
KRUIDLAAG
KRUIDLAAG
KRUIDLAAG

4
1
1
1
3
1
1
1

Scrophularia nodosa
Ranunculus repens
Convallaria majalis
Equisetum palustre
Sorbus
Sorbus

Knopig helmkruid
Kruipende boterbloem
Lelietje-van-dalen
Lidrus
Lijsterbes (G)
Lijsterbes (G)

KRUIDLAAG
KRUIDLAAG
KRUIDLAAG
KRUIDLAAG
STRUIKLAAG
KRUIDLAAG

1
1
1
1
4
3
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Taraxacum sectie taraxacum
Juncus effusus

Paardebloem sectie
taraxacum
Pitrus

KRUIDLAAG
KRUIDLAAG

1
1

Populus
Betula pendula
Salix alba
Salix alba
Hypericum perforatum

Populier (G)
Ruwe berk
Schietwilg
Schietwilg
Sint-Janskruid

BOOMLAAG
STRUIKLAAG
STRUIKLAAG
KRUIDLAAG
KRUIDLAAG

1
1
1
1
1

Teucrium scorodonia
Myosotis
Sambucus
Polygonum hydropiper

Valse salie
Vergeet-mij-nietje (G)
Vlier (G)
Waterpeper

KRUIDLAAG
KRUIDLAAG
STRUIKLAAG
KRUIDLAAG

1
1
1
1

Carex arenaria
Aegopodium podagraria
Abies

Zandzegge
Zevenblad
Zilverspar (G)

KRUIDLAAG
KRUIDLAAG
BOOMLAAG

1
1
1

Quercus robur
Quercus robur

Zomereik
Zomereik

BOOMLAAG
STRUIKLAAG

2
1

Quercus robur
Alnus glutinosa
Alnus glutinosa

Zomereik
Zwarte els
Zwarte els

KRUIDLAAG
STRUIKLAAG
KRUIDLAAG

3
1
1
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Bijlage 9: Bestandsopnames
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8.10 Bijlage 10: Bosbouwopnames
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8.11 Bijlage 11: Vegetatieopnames
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8.12 Kaart 1: Bestandsindeling
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8.13 Kaart 2: Bosleeftijd
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8.14 Kaart 3: Bodemkaart
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8.15 Kaart 4: Biologische waardering
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8.16 Kaart 5: Potentieel Natuurlijke vegetatie
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8.17 Kaart 6: Gewestplan
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8.18 Kaart 7: Speelzone
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8.19 Kaart 8: Hondenlosloopzone
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8.20 Kaart 9: Hoogtemodel Kloosterbos en omgeving
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8.21 Kaart 10: Functioneel weggebruik
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8.22 Kaart 11: Toegankelijkheid binnen eigendomsgrenzen
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8.23 Kaart 12: Wandelroutes
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Colofon
Dit plan werd opgesteld door:
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen
Dienst milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
www.oost-vlaanderen.be
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