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0 INLEIDING 

0.1 LIFE project DANAH 

LIFE project DANAH is een natuurproject op militaire domeinen in Vlaanderen waarvoor 
het Ministerie van Defensie en de Vlaamse overheid hun krachten bundelen. Defensie 
en ANB, een federale en een gewestelijke overheid, die samen strijden voor één doel: 
natuurherstel op militaire domeinen. Vandaar DANAH: Defensie + Amicaal (ANB)= 
Natuurherstel op militaire domeinen. Heideherstel neemt het grootste deel van de 
natuurherstelmaatregelen in. Het project wordt gefinancierd door het Europese LIFE-
fonds. LIFE-Nature is bedoeld voor praktische maatregelen om habitats en soorten te 
beschermen en te herstellen. 
 
In 1999 werd een samenwerkingsprotocol voor twaalf militaire domeinen gesloten 
tussen het Federale Ministerie van Defensie en de Vlaamse overheid. Dit protocol omvat 
de afspraken om het natuur- en bosbeheer op militaire domeinen uit te voeren en op te 
volgen. In 2004 ondertekenden beide ministeries een bijkomende overeenkomst voor 
het LIFE-project DANAH.  
 
Om de militaire activiteiten, het natuurbeheer, de natuurherstelmaatregelen en de 
verschillende lang- en kortlopende concessies (landbouw, recreatie, sport, 
natuurbeleving…) op elkaar af te stemmen is voor ieder betrokken militair domein een 
lokale commissie natuur- en bosbeheer in het leven geroepen. Deze commissies die 
samengesteld zijn uit afgevaardigden van Defensie en de regionale administraties van 
ANB. 
 
Het DANAH-project bestaat in het militair domein Vrijbos - Houthulst uit het uitvoeren 
van heideherstelmaatregelen (2007-2008), het opstellen van een beheerplan en het 
monitoren van het beheer en de beheerdoelstellingen in de toekomst. 
 

0.2 Militair domein Vrijbos - Houthulst 

Het militair domein Vrijbos - Houthulst is één van de twaalf militaire domeinen. Het 
voorliggende document is het geïntegreerde natuur- en bosbeheerplan van het militair 
domein Vrijbos - Houthulst. Het geldt voor een periode van 27 jaar. Momenteel zijn er op 
het domein slechts restanten van heischrale graslanden en droge en natte heide 
aanwezig. Het uitbreiden en in stand houden van deze waardevolle vegetaties binnen 
het militair domein Vrijbos - Houthulst zijn dan ook belangrijke uitdagingen van het 
project en het toekomstige beheer. 
 

0.3 Openbaarheid van het document 

Dit document volgt niet de gebruikelijke procedure van goedkeuring van een 
geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan. Dat wil zeggen dat het plan na afwerking niet in 
openbaar onderzoek zal gaan. Enkel een goedkeuring door de generale staf van 
Defensie is vereist. 
 

0.4 Leeswijzer 

Het geïntegreerde natuur- en bosbeheerplan volgt de vaste structuur zoals opgelegd in 
de betreffende wetgeving.  
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In het administratieve gedeelte worden de eigendomsaspecten en de verschillende 
relevante wetgevingen die van toepassing zijn binnen het domein toegelicht. Omdat 
recreatie binnen het afgesloten domein niet van belang is wordt deze paragraaf 
vervangen door een paragraaf over concessies en militair gebruik.  
 
Het inventarisgedeelte beschrijft de huidige natuurwaarden, abiotiek en de historiek van 
gebied. 
 
De beschrijving van de beheervisie en doelstellingen vormt een cruciaal hoofdstuk 
binnen het beheerplan. Hierin wordt immers vastgelegd welke natuurtypes worden 
nagestreefd. Ook het vastleggen van doelsoorten komt hier aan bod. 
 
Voortvloeiend uit de visie en de doelstellingen worden de beheermaatregelen die de 
beoogde natuurtypes moeten realiseren in de praktijk bepaald. 
 
Via een monitoringsplan, toegelicht in hoofdstuk 8, zal in de toekomst nagegaan worden 
hoe effectief het beheer is en in welke mate de vooropgestelde doelstellingen bereikt 
worden. Op basis van de monitoring kan het beheer gedurende de looptijd van het 
beheerplan bijgestuurd worden. 
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1 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

1.1 Situering 

Het militair domein Vrijbos - Houthulst is gelegen in de provincie West-Vlaanderen. Het 
domein bestaat uit twee delen: het DOVO–terrein, gelegen in de gemeente Langemark – 
Poelkapelle en voornamelijk gebruikt voor de opslag en ontmanteling van munitie uit de 
twee wereldoorlogen. Het gedeelte met voormalige munitiedepots is gelegen in de 
gemeente Houthulst. De oppervlakte van de verschillende delen in het militaire domein 
is weergegeven in tabel 1-1. 
 
Zoals laat zien omvat de perimeter van het beheerplan enkel het gedeelte met de 
munitiedepots. Centraal gelegen valt er één zone met nog actieve opslag van munitie 
buiten de perimeter. In het noorden wordt de perimeter begrensd door de Vossedreef, in 
het westen door de Schaapbaliedreef, in het oosten door de Rozebekedreef en in het 
zuiden door de Franse Dreef. De bosstrook rond de militaire begraafplaats die ten 
noorden van het militair domein gelegen is, is ook opgenomen in de perimeter van het 
beheerplan. Het beheer van deze bosstrook is in concessie gegeven aan ANB. 
 
Tabel 1-1: Oppervlakten binnen het militair domein 

Militair domein Oppervlakte 

Kwartier Steenstraat 98,0 ha 

Kwartier Bos van Houthulst 181,6 ha 

Perimeter beheerplan Oppervlakte 

Oppervlakte binnen perimeter binnen kwartier Bos van 

Houthulst (zonder IGLO’s) 

134,5 ha  

Bosstrook rond militaire begraafplaats 1,7 ha 

Totaal 136,2 ha 

 
Ten noorden van het militair domein sluiten de bosbestanden van het militair domein 
aan op bosplaats Vrijbos van het domeinbos Vrijbos (67ha). Naast deze centrale 
boskern ligt langs westelijke zijde de bosplaats Eenzaamheidsbos (vroeger Paal 5 
genoemd) van het domeinbos Vrijbos (14ha).  
 

1.2 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten  

Op figuur 1.3 zijn de kadastrale percelen binnen de perimeter weergegeven. Alle 
percelen zijn eigendom van het ministerie van defensie.  
 
Het beheer wordt uitgevoerd en gecoördineerd door ANB, in samenspraak met 
Defensie: 
 
Majoor Guy de Veth 
DGMR C&I-I/S/E 
Kw Koningin Elisabeth 
Everstraat 1 
1140 EVERE 
Tel: 02/701 4556 
Guy.deveth@mil.be 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Beheerplan Vrijbos  81802001/R/873115/Mech 
Eindrapport - 4 - 4 juni 2009 

  

MTE 9 
Kw Steenstraat 
Kattestraat 19 
8920 LANGEMARK-POELKAPELLE 
Tel: 051/70 80 25 
Fax: 051/70 80 69 
 
Vlaamse overheid 
Dept. Leefmilieu, Natuur & Energie 
Agentschap voor Natuur en Bos 
Zandstraat 255 
8200 Brugge 
Tel.: 050 45 41 76  
Fax: 050 45 41 75 
wvl.anb@vlaanderen.be 
 
Verantwoordelijke regio beheerder Polders - Heuvelland 
Wim Pauwels a. i. 
050/45 42 80 
 
Verantwoordelijke boswachter: 
Mathieu Foré 
0479/67 95 76 
 

1.3 Kadastraal overzicht 

In bijlage is een tabel weergegeven met de kadastrale gegevens van de percelen die 
binnen de perimeter vallen. De totale oppervlakte volgens het kadaster van de 
kadastrale percelen die binnen het kwartier “Bos van Houthulst” liggen en deel uitmaken 
van het beheerplan, bedraagt 133,80 ha (zone met IGLO’s ingerekend). Een smalle 
strook in het midden en in het zuiden vallen niet binnen een kadastraal perceel. Van het 
perceel met de militaire begraafplaats (4,09 ha) valt enkel de bosstrook binnen het 
beheerplan. 
 

1.4 Statuut van de wegen en waterlopen 

De waterlopen binnen de perimeter van het beheerplan zijn waterlopen buiten categorie.  
 
Binnen de grenzen van het beheerplan liggen een netwerk van wegen die de 
munitiedepots verbinden. Rondom het gebied loopt een ‘ringweg’ . Al deze wegen 
hebben een niet-openbaar karakter.  
 

1.5 Planologisch en juridisch kader 

1.5.1 Gewestplan 

Op figuur 1.6  is een overzicht gegeven van de gewestplanbestemming. 
 
Volgens het gewestplan (Koninklijk Besluit van 30/05/1978) heeft het gebied binnen de 
perimeter voornamelijk bestemming militair gebied (1400). Enkel de boszone rond de 
militaire begraafplaats heeft als bestemming natuurgebied (0701). Verder wordt het 
studiegebied ingesloten door (al of niet landschappelijk waardevol) agrarisch gebied. 
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Tabel 1-2: Gewestplan binnen perimeter 

Bestemming Oppervlakte (ha) percentage 

militair domein 134,5 98,8 

natuurgebied 1,7 1,2 

 
1.6 Ligging in speciale beschermingszones 

1.6.1 Internationale beschermingszones 

Habitatrichtlijn 
 
De perimeter is volledig gelegen binnen het habitatrichtlijngebied BE2500004 ‘bossen, 
heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel’ (figuur 1.8). Dit complex 
omvat stelsels van beekvalleien en brongebieden met beekbegeleidende bossen, natte 
graslanden, laagveenrelicten en (hun overgangen naar) de hogere Pleistocene gronden 
met zuurminnende bossen en naaldhout, droge en vochtige heide(relicten), heischrale 
en glanshavergraslandrelicten. De totale oppervlakte van het habitatrichtlijngebied 
bedraagt 3 064 ha. Tabel 1-6 geeft de instandhoudingsdoelstellingen weer voor het 
militair domein Vrijbos - Houthulst. 
 
De vegetaties en soorten waarvoor dit habitatrichtlijngebied werd aangemeld zijn 
opgesomd in tabel 1-3 en tabel 1-4. 
 
Tabel 1-3: Habitats aangemeld voor het habitatrichtlijngebied  

code Habitat  (*: prioritair habitat) 

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

3130 Oligotrofe wateren van het Midden-Europese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-

vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia) 

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

4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

4030 Droge heide (alle subtypen) 

6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 

6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion) 

6430 Voedselrijke ruigten 

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

9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum) 

9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum 

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

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

albae) 

 
Tabel 1-4: Soorten aangemeld voor het habitatrichtlijngebied 

soortgroep Code soort 

vissen 1134 Rhodeus sericeus amarus  Bittervoorn 

 
Kamsalamander (Triturus cristatus) is niet aangemeld voor dit habitatrichtlijngebied maar 
komt wel voor binnen het militair domein. Bittervoorn is niet waargenomen. 
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In het militair domein Vrijbos - Houthulst zijn hiervan aanwezig (Ecolas, 2006): 
 
2330 Open grasland met Corynephorus en Agrostis-soorten op landduinen. Dit 
vegetatietype is fragmentair aanwezig op de kammen van de schutsdammen rond de 
munitiegebouwtjes. Het biotoop is bezwaarlijk ‘landduin’ te noemen, maar het 
vegetatietype is quasi identiek. 
 
3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- 
of Isoëtesvegetatie of met eenjarige vegetatie op droogvallende oevers 
(Nanocyperetalia). Littorelletea-vegetaties komen fragmentair voor in of op de oever van 
diverse plasjes in het gebied. 
 
4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix komt uiterst beperkt voor. Door 
het lang volgehouden maaibeheer komt hier vooral de gemaaide tegenhanger (vochtig 
heischraal grasland) voor. Dit type is nochtans potentieel zeer goed mogelijk, mits 
aangepast beheer. 
 
4030 Droge heide (alle subtypen). Dit type komt in zeer beperkte oppervlakte voor op de 
kammen van de schutsdammen rond de munitiegebouwtjes. Onder maaibeheer gaat het 
vooral om droog heischraal grasland. Door het staken van maaibeheer komt momenteel 
effectief droge heide voor. Het type dreigt op zeer korte termijn te verdwijnen onder 
oprukkende Adelaarsvaren en verstruweling, tenzij ingegrepen wordt. 
 
6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems. Dit type komt abundant voor 
in het munitiedepot. Zowel droge als vochtige varianten worden aangetroffen. 
 
9120/9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten. Dit bostype 
is fragmentarisch vertegenwoordigd en slecht ontwikkeld. De samenstelling is inderdaad 
in hoofdzaak ‘zuurminnend’. Eiken-berkenbos komt beperkt voor, eiken-beukenbos met 
Adelaarsvaren in de ondergroei vormt de hoofdmoot van het bos. 
 
Bossen die sinds de tijd van de Ferraris (1750) onafgebroken als bos bestaan, worden 
aangeduid  met de term oud-bos. In oud-bos komt vaak een zeer specifieke flora voor, 
kenmerkende soorten voor oud-bos noemt men oud bos-indicatoren. Tussen de 
Ferrariskaart en WO I is het bos van Houthulst quasi onafgebroken bebost geweest. 
Tijdens WO I is het volledig bos kapotgeschoten en de bodem omgewoeld door 
bombardementen. Echt oude bomen ontbreken dan ook quasi geheel. Na WO I is het 
bos terug aangeplant. Uit tabel 1-5 kan afgeleid worden dat er nog heel wat oud-
bosplanten voorkomen.  
 
Tabel 1-5:  Lijst met Oud-bosplanten uit ecohydrologische studie en vegdat 

Nederlandse naam Bron Aantal opnames met voorkomen 

in vegdat (totaal van 37 opnames) 

Bleke zegge ecohydrologische studie  

Bosanemoon ecohydrologische studie  

Boszegge ecohydrologische studie  

Groot heksenkruid ecohydrologische studie  

IJle zegge ecohydrologische studie  

Mannetjesvaren ecohydrologische studie  

Bergbasterdwederik ecohydrologische studie  
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Nederlandse naam Bron Aantal opnames met voorkomen 

in vegdat (totaal van 37 opnames) 

Blauwe bosbes ecohydrologische studie  

Bosandoorn ecohydrologische studie  

Boswederik ecohydrologische studie  

Dalkruid ecohydrologische studie  

Fraai hertshooi ecohydrologische studie  

Gelderse roos ecohydrologische studie  

Gele dovenetel ecohydrologische studie  

Grote keverorchis ecohydrologische studie  

Grote muur ecohydrologische studie  

Kleine maagdenpalm ecohydrologische studie  

Knopig helmkruid ecohydrologische studie  

Ruige veldbies ecohydrologische studie  

Witte klaverzuring ecohydrologische studie  

Gewone salomonszegel vegdat/ ecohydrologische studie 1 

Hulst vegdat/ ecohydrologische studie 4 

Wijfjesvaren vegdat/ ecohydrologische studie 5 

Smalle stekelvaren vegdat/ ecohydrologische studie 6 

Hazelaar vegdat/ ecohydrologische studie 14 

Wilde kamperfoelie vegdat/ ecohydrologische studie 26 

Adelaarsvaren vegdat/ ecohydrologische studie 33 

 
91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae). Dit bostype is actueel nauwelijks ontwikkeld. Een reeks kruiden 
in de zoom van het bos, langs de bospaden, wijst evenwel op een potentieel voorkomen 
ervan.  
 
Tabel 1-6:  Instandhoudingsdoelstellingen voor het militair domein Vrijbos - Houthulst. 

 
 
 

1.6.2 Nationale beschermingszones en aandachtsgebieden 

Vlaams ecologisch netwerk 
Het gebied ligt niet in VEN. 
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Bescherming als landschap 
Het gebied is niet beschermd als landschap 
 
Volgens de landschapsatlas maakt het militair domein Vrijbos - Houthulst integraal deel 
uit van de ankerplaats ‘Bos van Houthulst’ en de relictzone ‘Bos van Houthulst en 
Vrijbos’. Het domein is gelegen in het traditionele landschap ‘Zandleem- en leemstreek’. 
 

1.7 Subcommissie 

Om de militaire activiteiten, het natuur- en bosbeheer, de natuurherstelmaatregelen en 
de verschillende lang- en kortlopende concessies (landbouw, recreatie, sport, 
natuurbeleving…) op elkaar af te stemmen is een lokale commissie natuur- en 
bosbeheer in het leven geroepen. Deze subcommissie is samengesteld uit 
afgevaardigden van Defensie en de regionale administraties van ANB. Ze komt 
minstens twee maal per jaar samen.  
 
LIJST VAN FIGUREN 
Figuur 1.1: Situering 
Figuur 1.2: Bestandenkaart 
Figuur 1.3: Kadastraal overzicht 
Figuur 1.4: Overzicht van de waterlopen 
Figuur 1.5: Overzicht van de wegen 
Figuur 1.6: Gewestplan 
Figuur 1.7: Landschapsatlas 
Figuur 1.8: Nationale en internationale beschermingszones 



 
 
 
 
 
 
 

Beheerplan Vrijbos  81802001/R/873115/Mech 
Eindrapport - 9 - 4 juni 2009 

  

2 ALGEMENE BESCHRIJVING 

2.1 Cultuurhistorische beschrijving 

2.1.1 Historisch overzicht 

Overgenomen uit Smets et al, 2008. 
 
Gedurende honderden jaren onderging dit bosgebied opeenvolgende perioden van 
vervreemdingen en ontginningen. Voor een uitgebreid verslag hiervan, alsook voor een 
opsomming van de verschillende eigenaars, wordt verwezen naar Glorie (1921) en 
Jonckheere (1976). 
 
Middeleeuwen 
Het huidige domeinbos en militair domein Vrijbos - Houthulst zijn slechts een relict van 
het voormalige historische Woud van Houthulst dat gelegen was tussen Diksmuide, 
Wynendale, Roeselare en Ieper en dat tijdens de vroege Middeleeuwen een oppervlakte 
moet gehad hebben van ongeveer 6000 ha. 
 
In 826 werd het Woud van Houthulst (toen “Domaine de la Warnoise” genaamd) 
geschonken aan de abdij van Corbie door Adalardus, een neef van Karel de Grote. Het 
beheer kwam in handen van de monniken van de abdij die in het centrum van het woud 
een priorij optrokken als verblijfplaats. Omdat het uitgestrekte woud bloot stond aan 
houtdiefstallen werd door de monniken beroep gedaan op de Graaf van Vlaanderen om 
het woud te beschermen. De Graaf van Vlaanderen vroeg voor deze bescherming veel 
tegenprestaties onder de vorm van opbrengsten. Dit leidde tot een constante betwisting 
tussen de abdij en de Graaf van Vlaanderen. Gedurende een periode van 733 jaar is het 
Woud van Houthulst eigendom gebleven van de abdij van Corbie, eerst in zijn geheel en 
gedurende de 13e en de 14e eeuw onder gemeenschappelijk beheer met de Graaf van 
Vlaanderen. De helft is dus in eigendom van de abdij, de andere helft in eigendom van 
de Staat. Gedurende deze periode werden de voornaamste dreven en de ringgracht 
(“waerde”) rond het bos aangelegd. Over het bosbeheer in deze periode is echter weinig 
gekend (Jonckheere, 1976).  
 
In 1559 werd de helft van het woud door de abdij van Corbie verkocht aan Godfried van 
Bocholtz. De andere helft, eigendom van de Staat, werd in 1568 ook verkocht aan 
Godfried van Bocholtz.  
 
In 1609 werd door de Spaanse aartshertogen Albrecht en Isabella de bovenvernoemde 
koop vernietigd omdat Godfried van Bocholtz niet aan alle verkoopsvoorwaarden 
voldaan had. Hierdoor kwam het volledige woud in volle eigendom van de Staat. Een 
ordonnantie werd afgekondigd met daarin het reglement volgens het welke het bos zou 
beheerd worden. Deze ordonnantie is nooit echt nageleefd en bijgevolg volgde een 
periode van verwaarlozing en verval voor het Woud van Houthulst.  
 
In 1644 werd eraan gedacht het woud te verkopen. De totale oppervlakte werd verdeeld 
in een aantal loten en opgemeten, de oppervlakte bedroeg toen nog slechts ongeveer 
2.200 ha van de oorspronkelijke 6.000 ha! Maar omdat er geen kopers waren bleef het 
bos in bezit van de Staat. 
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In 1678 werd het bos ingelijfd bij Frankrijk. Er werden opnieuw metingen uitgevoerd en 
hieruit blijkt dat het bos verder ingekrompen was en nog slechts een oppervlakte had 
van 1.834 ha in 1679.  
 
In de zeventiende eeuw (Spaanse en Franse periode) werd het bos beschreven als 
middelhout bestaande uit hakhout van o.a. eik, els, es en hazelaar, met weinig of geen 
hooghout. Het meeste hooghout was gekapt tijdens de belegeringen van Ieper en 
Diksmuide. 
 
Een schets van een deel van het bos uit 1679, bewaard in het Rijksarchief te Gent, 
vermeldt de naam van negen ingangen van het bos (“bailies”). Ook de hoeve aan de 
Corverbeek in het centrum van het bos (“Het Meuneken”), en enkele vijvers in de buurt 
van de Corver- en Zanddambeek staan getekend op deze kaart. Op latere kaarten 
worden dertien ingangen of bailies aangeduid voor het Bos van Houthulst (Jonckheere, 
1976) 
 
Een tweede kaart (scan in bijlage) wordt eveneens bewaard in het Rijksarchief te Gent 
(ongedateerde kaart). In het Rijksarchief is de kaart gedateerd op 1747, maar 
waarschijnlijk is de kaart ouder vermits ze afkomstig is uit de periode van Frans bezit 
van het bos (1678-1713)). Deze kaart toont het Woud van Houthulst, omringd door 
dorpen. De zuidoostrand van het bos wordt begrensd de weg Brugge - Ieper met 
verspreide huizen erlangs. Aan de westkant van het bos worden privébossen 
weergegeven, en ten zuiden daarvan de “Akkers van Langemark”. In het bos, langs de 
randen, zijn er een vijftal “pastures” (graasweiden) getekend. In het zuidelijk deel van het 
bos staat ook de hoeve “Het Meuneken” getekend, met vrij uitgebreide akkers (“terres 
labourables”) en weilanden (“pastures”) er rond. De Corverbeek loopt op deze kaart 
evenwel volgens een N-Z richting. 
 
Oostenrijks bewind (1715- 1793) 
Tijdens het Oostenrijkse bewind werd via de ordonnantie van Maria-Theresia (1756) 
voor het eerst gewerkt aan het herstel van het bos. Boomkwekerijen werden aangelegd 
en onproductieve gedeelten werden herbebost. Nog tijdens het Oostenrijkse bewind 
werd op initiatief van Graaf de Ferraris de eerste aardrijkskundige kaart opgemaakt 
(1771–1778) (figuur 2.1). Het huidige domeinbos Houthulst ligt op de kaart van Ferraris 
volledig in een groot aaneengesloten bosgebied (“Houthulst Bosch”). Enkele dreven 
(o.a. de Melaenedreef) staan getekend en de “waerde” (perimeter) is zeer nauwkeurig 
aangegeven met een rood-zwarte streepjeslijn. De hoeve in het centrum van het bos 
draagt de naam “Het Meuneken”. Volgens (Jonckheere, 1976) is het bos op het einde 
van de achttiende eeuw geen louter hakhoutbos meer, en bevat het tamelijk veel, 
weliswaar jonge, opgaande bomen. Tijdens het daaropvolgende Franse bewind (1793–
1815) bleef het bos onaangetast.  
 
Nederlands bewind (1815-1830) 
Tijdens het Nederlandse bewind (1815-1830) werden grote stukken van het bos 
openbaar verkocht met de bedoeling ze te ontginnen: hiervoor werd het Amortisatie-
Syndikaat opgericht (Jonckheere, 1976). Bij de verkoop in 1826-1828 bedroeg de 
oppervlakte van het bos van Houthulst nog bijna 2000 ha (Glorie, 1919) en bestond het 
uit “hoogstammige bomen op hakhout; de eerste eiken, beuken, essen, platanen, 
wilgen, berken, olmen, haagbeuken, abelen, kersenbomen en populieren en het laatste 
uit eiken, elzen, notelaren, berken, espen, werven (wilgen) en haagbeuken” 
(Jonckheere, 1976). 
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Er worden nog geen dennen vermeld: deze werden pas na 1830 ingebracht. De 
hakhoutcyclus bedroeg toen 14 jaar (Jonckheere, 1976). Ongeveer de helft van het bos 
werd verkocht in 1826; voor de rest werden geen kopers gevonden zodat dit 
staatseigendom bleef. 
 
België (1830 – heden) 
Vanaf 1830 kwam het bos in Belgische handen. De ontbossingproblematiek ging verder.  
 
De kaart van Vandermaelen (in dit gebied opgenomen in 1850 en 1851) toont dat vooral 
aan de randen van het bos geknaagd werd. In het noorden loopt de bosgrens samen 
met de voormalige “waerde”. Ten westen van het bosgebied is er een mozaïek van bos 
en perceeltjes akkerland. In het centrum van het bos is er enkel ontgonnen in de buurt 
van de ‘Muniken’-hoeve en rond het Kasteel De Groote. De ontginningen rond het 
kasteel vallen grotendeels in het huidige domeinbos. In 1854 werd ook het overblijvende 
deel van het staatsbos (980 ha) openbaar verkocht (Jonckheere, 1976). Ook op de 
topografische kaart van 1883 blijken grote stukken van het bos gekapt. Binnen de 
perimeter is het volledige domein bebost. Er zijn ook al een groot aantal 
dennenbestanden in het noordwesten van de perimeter.  
 
Jonckheere (1976) schat de grootte van het Bos van Houthulst rond 1883 op bijna 1500 
ha. Er was dus reeds 500 ha ontbost t.o.v. 1826. Tussen 1883 en 1911 werd nog eens 
ongeveer 400 ha ontbost. Dit betekent dat er tussen 1826 en 1911 elk jaar 11 ha werd 
omgezet in landbouwgrond. 
 
Aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog bedroeg de beboste oppervlakte van het 
voormalige woud van Houthulst nog ongeveer 1000 ha, voornamelijk bestaande uit 
naaldhout (Glorie, 1919). In 1914 was de beboste oppervlakte nog iets verder 
afgenomen tot 958 ha. Eveneens in 1914 werd een klein gedeelte van 72,05 ha van het 
bos terug aangekocht door de Staat.  
 
Gedurende de Eerste Wereldoorlog lag de frontlinie op 8 km van het Bos van Houthulst 
en was het bos een schuilplaats voor de Duitsers. Het gehele bos werd hierbij 
kapotgeschoten. Na de oorlog werd 5,14 ha staatsbos overgedragen door het bestuur 
van Waters en Bossen aan de Belgische Dienst der Militaire Begraafplaatsen voor een 
militaire begraafplaats. 216 ha private grond werd onteigend en ingenomen door het 
Ministerie van Landsverdediging voor het oprichten van een munitiedepot en een 
ontmijningscentrum. Hiervan werd 200 ha opnieuw bebost met loofbomen in 1923.  
 
Van de verwoeste private bossen is ongeveer de helft na de oorlog omgezet in 
landbouwgrond, de overige helft werd herbeplant met Grove den, Zomereik en Populier 
(Jonckheere, 1976). Het gedeelte dat staatsbos was werd opnieuw bebost nadat de 
bodem terug “in goede staat” gebracht werd (prikkeldraad en andere resten opgeruimd, 
bomputten opgevuld, grachten heraangelegd,...). Ongeveer 20 ha vroegere 
dennenbestanden werden herplant met naaldhout (voornamelijk Grove den). In de 
loofhoutbestanden (zo’n 50 ha) werd het beschadigde hakhout kaalgekapt en daarna 
aangevuld (Jonckheere, 1976).  
 
De verwoeste bossen die opnieuw aangeplant waren kregen het opnieuw zwaar te 
verduren gedurende de Tweede Wereldoorlog waar veel bomen gekapt werden door de 
Duitsers om dienst te toen als rommelpalen en rommelasperges. In WO II werden 
rommelpalen (palen met een scherpe punt) gebruikt als tegenmaatregel tav 
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luchtlandingstroepen (parachutisten en zweefvliegtuigen), Rommelasperges (palen waarop 
bovenaan een springtuig was gemonteerd) werden gebruikt om de landing vanuit zee te 
bemoeilijken. Zij maakten dus deel uit van de Atlantic Wall. Dit ontmoedigde vele privé-
eigenaars en in die periode werden bijna alle resterende private bossen omgezet in 
landbouwgrond, behalve enkele verspreid liggende loofbosjes (vnl. ten westen van het 
munitiedepot) met een totale oppervlakte van 85 ha. 
 
Van het oorspronkelijk 6.000 ha grote Woud van Houthulst blijft in die periode nog 
slechts 67 ha staatsbos, 200 ha bebost militair domein en 85 ha privébos over: een 
totaal van 352 ha. 
 
Illustratie 2-1: Uitgestrektheid van het bosareaal vroeger en nu, naar Fonteyn 1980. 
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Illustratie 2-2: Topografische kaart anno 1911 van het studiegebied (westelijk deel) en omgeving 
schaal: 1/20000 
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Illustratie 2-3: Topografische kaart anno 1911 (oostelijk deel) van het studiegebied en omgeving 
schaal: 1/20000 

 
 

2.1.2 Archeologische en landschappelijke relicten 

In kader van het DANAH-project werd een beperkte archeologische studie van de 
verschillende militaire domeinen uitgevoerd (Vandurmen & Tys, 2007). Hieronder 
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worden de belangrijkste conclusie voor het militair domein Vrijbos - Houthulst 
overgenomen: 
 
Het Houthulstbos is een van de weinige restbossen van een omvangrijk woud, dat zich 
in de vroege middeleeuwen over een groot deel van Vlaanderen uitstrekte. Doordat het 
bos, dat eigendom was van de abdij van Corbie, onder de bescherming van de graaf 
kwam te staan, werd het één van de prinselijke waranden of jachtbossen die specifiek in 
stand gehouden en beschermd werden. Deze uitzonderlijke situatie gaf het Houthulstbos 
een bevoorrechte positie en heeft ervoor gezorgd dat dit bosgebied aanvankelijk weinig 
invloed ondervond van de toenemende ontginningen. De Ferrariskaart toont in de 18de 
eeuw een uitgestrekt loofwoud dat doorkruist wordt door een aantal rechte dreven en 
omgeven is door een waerde. De aanwezigheid van deze gracht is een bewijs dat het 
bos in deze periode meer moeite had om stand te houden en moest beschermd worden 
tegen de landhonger van de omliggende gehuchten, die het volledige omringende 
landschap reeds verkaveld hadden. Het hedendaagse bos dat begrensd wordt door de 
Korverbeek, heeft de grote drevenstructuur duidelijk bewaard en op bepaalde plaatsen 
zouden nog restanten van de grote gracht zichtbaar zijn. De huidige herberg het 
Meunken herinnert aan de uitbating van dit bos door de abdij. De bevoorrechte positie 
van het bos heeft tot gevolg dat niet enkel het oude loofbos deels is bewaard maar dat 
ook de ondergrond weinig verstoringen heeft ondergaan, vooral door het uitblijven van 
landbouwactiviteiten. Aan de westrand van het Houthulstbos zijn een aantal 
stuifzandzones verspreid aanwezig in de nabijheid van de Korver- en de Zanddambeek. 
Deze stuifzandpakketten hebben een opvallende topografie die zich lijkt door te zetten in 
het bosgebied, waar op verschillende plaatsen opduikingen voorkomen. Waar deze 
locaties in de nabijheid van een rivier liggen, is de kans op prehistorische 
bewoningssporen reëel. De enige belangrijke archeologische sporen die tot nu toe in de 
omgeving van het Houthulstbos werden gelokaliseerd, zijn restanten van de militaire 
infrastructuur uit de twee wereldoorlogen. 
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2.1.3 Kenmerken van het vroegere beheer  

Bosbeheer 
Aan de hand van het vorige beheerplan van het militair domein Vrijbos - Houthulst van 
het voormalige bestuur Waters en Bossen (de latere afdeling Bos en Groen en nog later 
ANB) kan het bosbeheer sinds de jaren 1920 deels gereconstrueerd worden. De 
kaptabellen en de beschrijvende staat van de bosbestanden laten toe om volgende 
conclusies te trekken: 
  

• Er werden enkel loofhoutbestanden aangeplant. De aanplant vond plaats in 
1922, 1930 en 1933. De totale oppervlakte van alle bestanden samen bedroeg 
122 ha 68 a 62 ca. 

• De hoofdboomsoort van de bestanden is Amerikaanse eik of Zomereik of 
Populier in reeks 1 en Berk of Zomereik in reeks 2. 

• De loofhoutbestanden waren gegroepeerd in twee reeksen (vanaf 1969 en vanaf 
1972).De spoorlijn die ten noorden van de gebouwen van groep 3 lag, was de 
scheidingslijn tussen beide reeksen. De bosbestanden ten noorden van die 
spoorlijn behoorden tot reeks 1, deze ten zuiden tot reeks 2. 

• De omlooptijd bedroeg 6 jaar. 
 
Beheer in de periode 1995 – 2002 
(naar Vanlerberghe, 2002) 
Gedurende de periode september 1995 - augustus 2002 werden een aantal percelen 
binnen het munitiedepot in concessie gegeven aan landbouwers. De blauwe terreinen 
op illustratie 2-4 vielen onder de concessie. Zo ook de omringende betonweg met brede 
berm. Deze terreinen werden twee maal (1ste helft juni en september tot half oktober) per 
jaar gemaaid en afgevoerd. De terreinen werden ook bemest. 
 
Gedurende de periode 1999 – 2002 maaide een firma de wegbermen, schutsbermen en 
een paar brandgangen (paarse lijnen op illustratie 2-4). Het maaien gebeurde twee maal 
per jaar (juni en september) met afvoer van maaisel.  
 
Selectieve herbiciden moesten (aan een normale dosis) gebruikt worden voor het 
uitroeien van éénjarige en overblijvende dicotyle onkruiden op schutsbermen en 
iglobedekkingen. De dicotylen werden verdelgd omdat een aaneengesloten graszode de 
schutsdammen beter beschermt tegen erosie.  
 
Totaal herbiciden werden gebruikt voor het uitroeien van éénjarige en overblijvende 
onkruiden en houtachtige gewassen rondom de magazijnen, op spoorwegbermen en 0,5 
m langs weerszijden van de omheining.  
 
Alle bermen langs de rode lijnen op illustratie 2-4 (betonwegen van 2,80 m breed) en de 
overige terreinen werden door het kwartier zelf onderhouden. Het overige beheer werd 
gedaan door de militairen van het kwartier.  
 
Dit beheer omvatte:  

• Beheer van de wegbermen op illustratie 2-4 in het paars weergegeven. 
• Beheer van gazon aan de ingang. 
• Beheer van bosvrije zone achter de schutsdammen van de bunkers . 
• Beheer van terreinen rond de blusvijvers. 
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Illustratie 2-4: Beheer voor 2002 

 
 
Beheer in de periode 2002 – 2007 
Tabel 2-1 geeft de reguliere beheermaatregelen weer uitgevoerd in de periode 2002-
2007 uit gevoerd door ANB. Tabel 2-2 geeft de eenmalige beheermaatregelen weer in 
dezelfde periode. De volledige overzichten (Foré, 2002-2008) zijn terug te vinden in 
bijlage 2. 
 
Volgende zones worden door Defensie beheerd: 
 

• De zone rond de omheining met een breedte van één meter. 
• De zone rond de loods in het zuidoosten. 
• De zone met IGLO’s (valt buiten de perimeter van dit beheerplan) 
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Tabel 2-1: Reguliere maatregelen in de periode 2002-2007 

Periode Maatregel 

jaarlijks: september Maaien en afvoeren van heischrale graslanden 

jaarlijks: halfweg juni + 

halfweg september 

Maaien bermen en afvoeren maaisel  

jaarlijks Snoeien en vellen van gevaarlijke bomen langs wegen 

januari-februari-maart 2005 Hakhoutbeheer 

jaarlijks vanaf oktober 2006 Maaien vrijgekomen spoorwegen, nieuwe exploitatiewegen 

januari- februari, juni en 

oktober-november 2006 

Drie maal  maaien van de groepen I, II en III, ter onderdrukking van 

adelaarsvarens 

juli en oktober 2007 Twee maal  maaien van de groepen I, II en III, ter onderdrukking van 

adelaarsvarens 

november-december 2006 Maaien rond poelen in groep 5 

 
Tabel 2-2: Eenmalige inrichtingsmaatregelen in de periode 2002-2007 

Maand Jaar Maatregel 

oktober 2002 Heidebeheer: afzagen houtopslag, stapelen hout in houtmijten en verhakselen 

Zomermaanden 2003 Onderhoud grachten langs wegen 

Juli/augustus 2004 Vrijstellen poelen perceel 141 

Januari-

februari-maart 

2005 Open plaatsen maken in het bos 

hakhoutkappingen ifv heideherstel 

september 2005 Afvissen poelen 

oktober 2005 Afbraak en afvoer betonnen afsluitingen 

februari 2005 Aanplanten 500 zomereiken ten zuiden van de Franse dreef 

 2006 Verwijderen van de populatie damherten 

februari-maart 2006 Grondwerken: afgraven van schutsbermen en afbreken van 5 munitiedepots in 

groep 1 en één munitiedepot in groep 2.  

Ontstronken, plaggen en maken van ondiepe poelen rond put De Moor, ongeveer 

16500 m2 

Januari -  

februari 

2006 Onderdrukken van Aderlaarsvaren 

juli 2006 Afbraak en afvoer betonnen muren 240 meter 

januari-

december 

2006 Exploitatie verkochte Amerikaanse eiken en berken. Exploitatie voorjaar en najaar 

2006. Daarna worden die terreinen beheerd als heischrale graslanden. 

oktober-

november 

2006 Opentrekken van de schutsdammen rond de voormalige gebouwen 2514, 2516, 

2519, 2532 

 2006 Maaien rond poelen 

mei 2007 Afbraak en afvoer 400 meter betonnen muren 

september 2007 Afvissen 13 poelen 

september 2007 Ontslibben en afschuining oevers tot natuurvriendelijke oevers van 13 poelen 

einde 2007 Afbraak van 13 munitiegebouwen in groep I. Schutsdammen worden genivelleerd 

tegen de bosranden. Schutsdammen s in het midden worden afgevoerd en open 

gespreid tegen de bosranden. Alle funderingen, steenslag en asfalt worden 

eveneens verwijderd. 

einde 2007 Aanplanten 50 hoogstamzomereiken. Eigen werkingskosten. 3 mandagen.  

einde 2007 Hamering en houtverkoop in het bosgedeelte rond de Belgisch militaire 

begraafplaats 

september- 2007 Nivelleren schutsdammen  in groep 5, 6 en 7 + maken van enkele moerassige 
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Maand Jaar Maatregel 

oktober gebieden 

september-

oktober 

2007 Herstel en afschuining grachten in groep 7. Verwijderen van kapotte betonbuizen.  

september-

oktober 

2007 Nivelleren en verplaatsen aarde van schutsdammen in groep 7. Maken van nieuwe 

poelen in groep 7.  

december 2007 Hameren populieren in Kwartier Steenstraete (Dovo) en Kwartier Bos van 

Houthulst (ten zuiden van Franse dreef) 

mei-juni 2007 Vrijstellen oude brandgangen met landschapswacht  

september 2008  Inrichting van twee vleermuisbunkers 

 
 

2.2 Beschrijving van de standplaats 

2.2.1 Klimaat  

(naar Vanlerberghe, 2002) 
 
De gegevens in tabel 2-3 en tabel 2-4 werden aangevraagd bij het KMI en gaan over de 
periode 1953-2001. Deze waarnemingen werden gedaan in het proefstation van Beitem. 
Dit is het proefstation van het KMI dat het dichtst bij het militair domein Vrijbos-Houthulst 
gelegen is.  
 
Tabel 2-3: Klimatologische gegevens van de streek rond Houthulst 

 Jan Feb Maart Apr Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec Jaar 

Maximum 

temp. 

(in °C) 

5,2 6,2 8,9 12,8 16,9 20 21,5 21,7 19,2 14,3 9 5,7 13,4 

(gem.) 

Minimum 

temp. 

(in °C) 

-0,1 0,2 1,7 4,3 7,4 10,3 12,1 12 9,6 6,2 3,1 0,8 5,6 

(gem.) 

Gemiddelde 

temp. 

(in °C) 

2,5 3,2 5,3 8,6 12,1 15,1 16,8 16,9 14,4 10,3 6 3,2 9,5 

(gem.) 

Neerslag-

hoeveelheid 

(in l/m²) 

56 44 46 46 53 58 66 71 72 74 68 64 718 

(tot.) 

Zonneschijn-

duur (in uren) 

59 77 132 175 213 213 208 194 161 120 60 46 58 

(gem.) 

Windsnelheid 

(in km/u) 

17 18 17 16 14 14 13 12 12 14 16 16 15 

(gem.) 

 
Tabel 2-4: Bijkomende klimaatsgegevens 

Bijkomende klimaatsgegevens 

Gemiddeld aantal vorstdagen per jaar 61 

Gemiddelde datum van de eerste vorst (dag/maand) 06/11 

Gemiddelde datum van de laatste vorst (dag/maand) 19/04 

Gemiddelde datum van de eerste sneeuwbedekking (dag/maand) 19/12 

Gemiddelde datum van de laatste sneeuwbedekking (dag/maand) 07/03 
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2.2.2 Reliëf en geomorfologie 

(naar Vanlerberghe, 2002) 
 
Het algemeen reliëf wordt gekenmerkt door een zwakke heuvelrug die een uitloper is 
van het Zuid-Vlaamse Heuvelland. De heuvelrug kent een gemiddelde hoogte van 40m. 
Het reliëf daalt in westelijke richting. Het militair domein ligt in een zwakgolvend gebied 
ten westen van de heuvelrug. Dit microreliëf ontstond door de insnijding door kleine 
beekjes die ontspringen op de heuvelrug en het landschap insnijden. Zo werd een 
opeenvolging van secundaire ruggen en kleine depressies gevormd. Het hoogste punt in 
het militair domein is 25 m. Zowel in noordelijke en zuidelijke richting neemt de hoogte af 
tot ongeveer 18,75 m (figuur 2.5).  
 

2.2.3 Bodem en geologie 

Bodem 
De informatie over het bodemtype is afkomstig van de bodemkaart. De belangrijkste 
kenmerken zijn textuur, drainageklasse en profielontwikkeling. Deze drie eigenschappen 
vormen de bodemserie. Het eerste teken staat voor textuur, het tweede voor drainage 
en het laatste voor profielontwikkeling. Op figuur 2.6 worden de kenmerken van de 
bodem in de omgeving van het studiegebied weergegeven. Het gebied binnen de 
perimeter is op de bodemkaart aangeduid is als ‘kunstmatige grond’.  
 
Wanneer de bodem intensief bewerkt wordt, blijft weinig van het oorspronkelijke profiel 
over. Het militair domein werd tijdens de eerste wereldoorlog totaal verwoest. In de 
naoorlogse periode werd bij de aanleg van het munitiedepot het terrein tot een bouwwerf 
herschapen. Schutdammen werden opgeworpen, blusvijvers werden gegraven, 
spoorwegen en wegen aangelegd. Er werden gebieden opgehoogd en vervlakt. Volgens 
de bodemkaart behoort het gehele militair domein dan ook tot de kunstmatige gronden. 
Maar in de voorbije 70 jaar heeft de bodem wel kans gehad om zich enigszins te kunnen 
stabiliseren. 
 
Er is een hypothetische bodemkaart (illustratie 2-5) opgesteld aan de hand van 
omliggende bodemeenheden, terreinonderzoek van Ann de Grande (De Grande, A. 
1993) en onderzoek van Fonteyn (1980) o.l.v. Prof. Dr. Langohr. 
 
Aan de zuidrand van het studiegebied komt een smalle strook voor langs de Corverbeek 
zonder profielontwikkeling als gevolg van de permanent vochtige ondergrond 
(hydromorfe regosol) aangeduid met Lep (sterk gleyige gronden op zandlemig materiaal, 
alluviale gronden). 
 
In het noordwesten komt een ontsluiting van het tertiair voor met bodemeenheid w-Ldx 
(klei-zandsubstraat beginnende op matige of geringe diepte; ontsluitingen van het 
tertiair). De bodem bestaat hier uit zandleem (12% klei, 67 % leem en 21 % zeer fijn 
zand). 
 
De bovenrand van het domein beneden de 20m hoogtelijn bestaat uit gronden met een 
postpodzol onder invloed van een stuwwatertafel. Hier komen de bodemeenheden Pdh 
(matig natte licht-zandleemgronden met verbrokkelde humus en/of ijzer-B-horizont, 
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postpodzol) en Phh (natte licht-zandleemgronden met verbrokkelde humus- of/en ijzer-
B-horizont, postpodzol) voor. 
 
Het grootste gedeelte van het terrein bestaat hoofdzakelijk uit lichte zandleem en 
zandleemgronden onder invloed van stuwwater. Deze bodems hebben een hydromorf 
gedegradeerd grijsbruine podzolachtig bodemprofiel. Aan put “De Moor” is bovenop dit 
profiel een laag zand aanwezig, zeer waarschijnlijk door antropogene invloeden. 
 
Illustratie 2-5: Hypothetische bodemkaart van het studiegebied (verklaring codes in tekst) 

 
 
Binnen de perimeter van het beheerplan werden in kader van de ecohydrologische 
studie van het bos van Houthulst zes ondiepe verkenningsboringen uitgevoerd waar 
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peilbuizen geplaatst zijn (Figuur 1.4). De boorbeschrijvingen worden weergegeven in 
bijlage. 
 
Slechts een aantal boringen bereikten het tertiair kleisubstraat. Ter hoogte van boring 
nummer drie die opgezet werd als exploratieboring om de top van het kleisubstraat vast 
te leggen bevindt de kleitop zich op een diepte van 8.5 m-mv. In de andere peilputten 
die in diepte gaan van 3.5 tot 4.0 m-mv werd geen kleitop aangetroffen. 
  
De doorboorde bodemlagen – boven een eventueel aangeboord kleisubstraat – bestaan 
hoofdzakelijk uit zeer fijn zand afgewisseld met discontinue klei-/leemlagen op 
wisselende diepte. De lagen vallen op door een zeer sterke verticale en laterale 
heterogeniteit. 
 
Waarschijnlijk is de textuur van de zandige deklaag in het gebied zwaarder dan in de 
hydrologische studie aangenomen (mond. med. Wim Slabbaert). Het gaat eerder om 
zandleem dan lemig zand en mogelijk zijn bij de bombardementen in WOII: 
 

• de van nature uitgeloogde fijne bodemdeeltjes opnieuw naar boven toe 
vermengd 

• mogelijk zelfs het onderliggende kleisubstraat deels opgemengd met de deklaag. 
 
Het vochthoudend vermogen van de bovenlaag is dus waarschijnlijk groter dan tot nu 
toe aangenomen. 
 
Geologie  
 
(naar Ecolas, 2006) 
 
De primaire en secundaire formaties komen op grote diepte voor en hebben geen 
invloed op de bodemgesteldheid en hydrologie van bovenliggende lagen, die wel 
dagzomen. 
 
Tertiair substraat 
De Centrale Heuvelrug bestaat onderaan uit een voet van tertiaire klei en een top die 
hoofdzakelijk uit tertiair zand bestaat, waarvan een westelijke uitloper een dun 
onderliggend zandsubstraat vormt onder het centrale gedeelte van Houthulst bos. De 
tertiaire lagen hellen naar het noordnoordoosten met een zeer geringe helling; Op lokale 
schaal mag de gelaagdheid als horizontaal beschouwd worden. Figuur 2.4 toont een 
uittreksel van het geologisch kaartblad. Van boven naar onder worden, in samenhang 
met de geografische plaatsing, de volgende lagen aangetroffen: 
 
Tabel 2-5: Geologische lagen binnen de perimeter 

Laag Omschrijving 

Formatie van Gent (vroegere benaming : “Paniseliaan” - P) 

Lid van Pittem (GePi) Sterk fijnzandhoudende, glauconiethoudende en glimmerrijke klei. Komt voor op de 

top van de Centrale Heuvelstreek van ca. +25 tot +45 m. 

Formatie van Tielt (vroegere benaming “Ieperiaan zand” – Yd) 

Lid van Egem (TtEg) Grijsgroen, zeer fijn zand met kleilagen, veldsteenbanken. Deze laag vormt de 

eigenlijke ondergrond van het centrale gedeelte van het militair domein. De 

ondergrens ligt ongeveer rond +20 m. 
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Laag Omschrijving 

Lid van Kortemark (TtKo) Grijsgroene tot grijze klei of silt met silt of zandlaagjes.  Deze laag vormde de 

vroegere bovenlaag van de “Ieperiaan klei” maar wordt tegenwoordig tot de 

Formatie van Tielt gerekend.  

Formatie van Kortrijk (vroegere benaming : “Ieperiaanse klei” - Yc) 

Lid van Aalbeke (KoAa) Donkergrijze tot blauwe compacte klei 

 
Het Lid van Kortmark vormt de basis van het eigenlijke substraat van het gebied onder 
het Vrijbos en het militair domein. Het Lid van Aalbeke dagzoomt in de lagere 
valleigedeelten stroomafwaarts van het studiegebied.  
Onder de Formatie van Kortrijk die plaatselijk bijna 120 m dik is worden 
achtereenvolgens de Formatie van Landen, het Krijt en de Sokkel aangetroffen. Dit zijn 
allen lagen waaruit diep grondwater gewonnen wordt door diverse bedrijven in de regio. 
Hun belang in de studie is beperkt en wordt behandeld onder “hydrologische 
systeemwerking”. De geologische bouw van het studiegebied wordt voorgesteld in een 
W-O verlopende doorsnede in illustratie 2-6.  
 
Kwartair dek 
Bodemkundig behoort de site tot de zandleemstreek. De reden hiervoor is dat het 
kwartair dek, dat nagenoeg overal het tertiair dek afdekt, voornamelijk bestaat uit eolisch 
afgezette leem en zanddeeltjes. In de valleien van de Korver- en Zanddambeek wordt 
materiaal aangetroffen dat afkomstig is van afspoelingen, dus ook klei is erin aanwezig 
evenals veen dat plaatselijk ontstaat. Op de ondergrens worden vaak silexkeien 
aangetroffen. Het quartair dek is maximum 5-10 m dik (in de westelijke gelegen 
beekvalleien) maar is gemiddeld slechts 1 tot 3 m dik op de meeste plaatsen. De 
samenstelling is zowel verticaal als lateraal zeer heterogeen. 
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Illustratie 2-6: Geologische W-O doorsnede doorheen Houthulst bos (Ecolas, 2006) 

 
 

2.2.4 Hydrologie en hydrografie 

(naar Vanlerberghe, 2002 en Ecolas, 2006) 
 
Hydrografie 
Op de Centrale heuvelrug nabij Stadenberg ontspringen zowel de Zanddambeek als de 
Korversbeek die Houthulstbos respectievelijk langs de noord- en zuidzijde begrenzen. 
Ze ontspringen beide op het bronniveau dat gesitueerd is rond +25-30 m. De centrale 
top van het militair domein wordt gedraineerd door een ruitvormige perifere “teengracht” 
met een totale lengte van 4700 m. In zuidelijke richting sluit deze aan op de Korverbeek 
via één enkel rechtlijnig tracé. In noordelijke richting loopt de perifere gracht over in twee 
grachten die – via een vrij natuurlijk tracé -  in noordelijke richting het Vrijbos doorkruisen 
naar de Zanddambeek toe (figuur 1.4). De Zanddambeek loopt via de Blankaart 
(Steenbeek-Stenensluisvaart) naar de Ijzer. De Korverbeek mondt uit in de Martjesvaart, 
die op zijn beurt in de IJzer uitmondt, die in vogelvlucht 10 km ten westen van 
Houthulstbos gelegen is. 
 
Door het ondiepe kleisubstraat worden op heel wat plaatsen stuwwatergronden 
aangetroffen. Dit uit zich door een dicht patroon van afwateringsgreppels in het bos en 
de aanwezigheid van poelen, vennetjes,…  
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Hydrologische systeemwerking 
Op basis van meetreeksen van het oppervlaktewater en grondwater gedurende de 
periode van 07/12/2004 tot 21/11/2005 (Ecolas, 2006) kunnen de volgende conclusies 
getrokken worden: 
 
In de wintermaanden wordt door het neerslagoverschot een stijgende grondwaterstand 
waargenomen. Het drainagenetwerk van grachtjes en sloten binnen het gebied zorgt 
ervoor dat vanaf half februari de hoogte van de grondwaterstand stabiliseert.  
 
Vanaf half mei treedt een neerslagdeficiet op waardoor de grondwaterstand opnieuw 
zakt.  
 
Deze waarnemingen wijzen op een sterk neerslaggestuurd grondwatersysteem. Door 
het zeer slecht doorlatende karakter van het tertiair klei-/siltsubstraat op geringe diepte 
onder Houthulstbos en de onmiddellijke omgeving ontstaat er een zg. stuwwaterwerking 
in de ondiepe bodemlagen. Het watervoerende karakter van deze lagen is namelijk zeer 
beperkt door de geringe dikte en de relatief slechte doorlatendheid waardoor snel hoge 
watertafels verschijnen tijdens neerslagperiodes maar eveneens snelle 
grondwaterverlagingen tijdens droge periodes. Stuwwater is vrij recent regenwater dat 
uit de bodem opwelt. Het is ter plaatse of op zeer korte afstand gepercoleerd 
regenwater; ook wel plaatselijke (lokale) kwel genoemd. Mede door de korte verblijftijd 
heeft het grondwater meestal nog grotendeels de chemische karakteristieken van 
neerslagwater behouden, m.a.w. zuur, mineraalarm en zeer zwak gebufferd.  
 
Dit grondwater verschijnt in talrijke depressies, grachten, uitgravingen, poelen, sloten, 
vennen…  Deze laatste vooral binnen de centraal-perifere gracht van het militair domein.  
De snelle respons van de tijdreeksen op de neerslagoverschotten en –deficieten is 
typisch voor stuwwatergronden. Het fenomeen van stuwwater doet zich voor over een 
overgroot deel van de regio en komt tot uiting via ondermeer de drainageklassen van de 
bodem. Vanaf ‘h’ is er sprake van stuwwater (afwezigheid van reductiehorizont). Naar 
het westen toe domineren vanaf Houthulstbos voornamelijk stuwwatergronden, 
nagenoeg volledig te wijten aan de ondiepe ligging van de tertiaire klei (TtKo en KoAa).  
Oostwaarts vallen stuwwatergronden en geassocieerde bronniveaus samen met de 
kleihoudende zones in de fijne zanden van het Lid van Egem (TtEg). Enkel de hogere 
gelegen zandlagen – vanaf ca. +35 m - in de Stadenbergheuvelrij zijn vrij van stuwwater. 
   
Het fenomeen “diepe kwel” waarbij een grondwaterstroomlijn gekenmerkt wordt door 
een (extreem) lange reistijd en verschillende geologische lagen doorkruist, is vreemd 
aan het gebied. De kleine hoeveelheid water dat infiltreert vanuit de tertiaire zanden in 
de tertiaire kleilagen (vanaf top TtKo) moet als verloren beschouwd worden voor het 
lokale ondiep grondwatersysteem. Doordat de piëzometrische druk in de eerste 
onderliggende watervoerende laag – Formatie van Landen – zich op ca. -70 m bevindt 
(bron : Afdeling Water), is er geen sprake van het terug opkwellen van dit water in 
valleigebieden boven dit niveau. Bij de opmaak van het grondwatermodel werd de 
hoeveelheid verloren kwel geschat.  
 
Resultaten grondwatermodelstudie 
Het grondwatermodel (Ecolas, 2006 ) leverde de volgende conclusie op: 
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Vanuit het centraal gedeelte van het militair domein Vrijbos – Houthulst radieert de 
stroming naar de perifere gracht maar een sterk drainerende functie heeft deze niet 
behalve in de zuidoostelijke en oostelijke grachtgedeeltes (gemiddelde situatie).  
 
Lokale, ondiepe grondwaterwinningen onder hun huidige debiet hebben weinig invloed 
op de grondwaterstand binnen het domein. 
 
Het regenwater dat binnen het domein infiltreert, kwelt vooral terug op in de grachtjes en 
greppeltjes van de lagergelegen gedeeltes van het Vrijbos en in de zuidelijke gedeelten 
van het militair domein. De perifere gracht fungeert vooral als (permanente) kwelvang in 
de zuidoostelijke hoek, ook bij lage grondwaterstanden. 
 
Realistische ingrepen (zoals bv ophoging van de slootbodems) rondom of binnen het 
domein zelf zal de waterstand niet drastisch wijzigen. Het zijn vooral beheermaatregelen 
als kappen en maaien die een invloed zullen hebben op de actueel voorkomende 
vegetaties. 
 
Opvolging grondwaterpeilen 
In het gebied bestaan werden voor verschillende doeleinden peilbuizen geplaatst: 
 

• één netwerk (7 peilbuizen, figuur 1.4) werd geplaatst in kader van de 
ecohydrologische studie (Ecolas, 2006). Dit netwerk vormt een 
referentienetwerk. De gegevens van dit netwerk worden gebruikt om het 
grondwater op lange termijn op te volgen en na te gaan of de grondwaterpeilen 
voldoen aan de beoogde vegetaties. Van dit netwerk is in september 2008 
peilbuis 6 hersteld. Peilbuis 5 is opnieuw geplaatst op een andere locatie 
ongeveer 20 m te NNO ten opzichte van de oorspronkelijke locatie. In dit 
peilbuizennetwerk worden in 2008 automatische peilmeters of divers 
geïnstalleerd. Deze peilmeters worden tweemaandelijks uitgelezen.  

• een tweede is een militair netwerk (6 peilbuizen). Deze peilbuizen worden 
occasioneel opgemeten tussen april en oktober in functie van seismografische 
monitoring. Afhankelijk van de grondwaterstand neemt de reikwijdte van de 
voelbare trillingen van detonaties immers toe. Anno 2008 wordt een 
protocolovereenkomst opgemaakt om deze gegevens te bewaren in de 
WATINA-databank zonder het vertrouwelijk karakter ervan te schenden. 
WATINA is een databank die beheerd wordt door het Instituut voor Natuur en 
Bosonderzoek. In deze databank worden grondwaterstanden en hydrologische 
gegevens van een groot aantal natuurgebieden in Vlaanderen bewaard. 

• anno 2008 werden in het zuidwesten van het gebied twee peilbuizen 
bijgeplaatst om de effecten van het weghalen van vijf munitiegebouwtjes van 
groep 1 op het grondwater en de naastliggende vegetaties tijdelijk te monitoren. 
Deze peilbuizen worden één jaar tweemaandelijks opgenomen. Indien geen 
nadelige effecten op het naastliggende hooiland wordt vastgesteld, zullen deze 
vervolgens aan het maaiveld worden afgewerkt en buiten gebruik worden 
gesteld. 

 
Alle peilbuizen zijn opgemeten door een RTK-GPS. Deze methode laat toe om van de 
bestaande peilbuizen nauwkeurige XYZ-waarden te bepalen (zie bijlage). 
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2.3 Beschrijving van het biotisch milieu 

2.3.1 Bodemgebruik op bestandsniveau 

Het grootste deel (79%; 108,8 ha) binnen de perimeter bestaat uit loofbos 
(Eikenbeukenbos en Eikenberkenbos). Het netwerk van wegen en de oude 
munitiedepots vormen de infrastructuur (14,6 ha) die aanwezig is binnen de perimeter. 
In de omgeving van de groepen munitiegebouwen 1, 2 en 3 komen nog open vegetaties 
(graslanden met heischrale elementen en afgeleiden) voor over een oppervlakte van 
13,6 ha. 
 

2.3.2 Bestandskaart 

Een opdeling in bosbestanden, met weergave van de hoofdboomsoort en de 
leeftijdsklasse is weergegeven in figuur 2.8. 
 

2.3.3 Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens 

De bestandskenmerken en bosbouwkundige opnames werden in 2007 gedurende de 
zomermaanden uitgevoerd door ANB. In het totaal zijn er 36 opnames uitgevoerd in 15 
van de 33 bestanden. De gegevens zijn ingevoerd in de Bosdat databank. In bijlage 
worden de dendrometrische gegevens per bestand opgelijst. Hieronder worden deze 
gegevens besproken op bosniveau. Er is een afwijking tussen de oppervlakte binnen de 
perimeter van het beheerplan en de oppervlakte van de bestanden uit de 
bosdatdatabank. Enerzijds valt één bestand buiten de perimeter: 5c (IGLO’s). Anderzijds 
zijn er zones die niet binnen een bestand vallen: de zones ten oosten en ten zuiden van 
bestand 11a en de bossingel rond de militaire begraafplaats. 
 
Tabel 2-6: Oppervlakteverhouding tussen bestanden en perimeter  

 Oppervlakte (ha) 

bestanden bosdat 135,1 

zone IGLO's (valt buiten perimeter) -1,9 

bestand kerkhof (niet in bosdat) 1,7 

zones ten zuiden en ten oosten van bestand 11a (niet in 

bosdat) 1,3 

Totale oppervlakte binnen perimeter 137,2 

 
Bestandskenmerken 
Het bestand ter hoogte van de begraafplaats (11b; 1,68 ha) werd niet opgenomen in de 
inventarisatie door ANB. De hoofdboomsoort van dit bestand is Beuk met aanplantjaar 
1920. De samenvattende tabel met bestandskenmerken is toegevoegd als bijlage. 
 
Onderstaande tabellen (tabel 2-7, tabel 2-8 en  tabel 2-9) geven de verdeling weer over 
bestandstype, menging en leeftijdsklasse weer voor de bosbestanden. 
 
Tabel 2-7: Verdeling van de oppervlakte over bestandstype  

Bestandstype Opp. (ha) Opp. (%) 

Loofhout 106,3 79 
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Bestandstype Opp. (ha) Opp. (%) 

Open ruimtes 13,6 10 

Water 0,6 0,4 

Infrastructuur 14,6 11 

 
Tabel 2-8: Verdeling van de oppervlakte volgens menging  

  Opp. (ha) Opp.  (%) 

Homogeen 7,2 5 

Stamsgewijs 99,2 74 

nvt1 28,8 21 

 
Tabel 2-9: Verdeling van de oppervlakte volgens leeftijdsklasse  

Leeftijdsklasse Opp. (ha) Opp.  (%) 

81-100 7,2 5 

Ongelijkjarig 99,2 74 

nvt 28,8 21 

 
Alle bosbestanden zijn loofbossen. 99 ha van de 106,3 ha is ongelijkjarig en heeft een 
stamsgewijze menging. 7 ha is gelijkjarig en homogeen bos van 80 tot 100 jaar oud. Dit 
beeld hangt samen met de voorgeschiedenis van het Vrijbos (zie 2.1.1 en 2.1.3): na de 
Eerste Wereldoorlog werd het verwoeste bos opnieuw aangeplant met uitsluitend 
loofboomsoorten. De klassering ongelijkjarig tijdens de inventarisatie slaat mogelijk op 
de ontwikkeling van de onderetage of de menging van soorten in de bovenetage. Vrijwel 
alle bestanden moeten ongeveer 85 tot 90 jaar oud zijn (klasse 81-100).  
 
In de meest actieve periode van de munitieopslag (halfweg de 20ste eeuw) werd een 
extreem rigide brandpreventiebeheer gevoerd, waarbij mogelijk niet alleen de 
schutsdammen en wegbermen intensief werden gemaaid, maar ook de bosbestanden 
zelf. Veel van de zomereiken in de bestanden getuigen van lage kroonaanzet en een ijle 
stand gedurende een groot deel van hun leven. 
Na het wegvallen van dit beheer (stijging personeelskost, afschaffen legerdienst, afbouw 
van de opgeslagen hoeveelheid munitie) verjongde zich massaal berk, zwarte els, 
ratelpopulier en lokaal gewone esdoorn. Dit levert het huidige ongelijkjarige bosbeeld op. 
 
Boomsoortensamenstelling 
In elk proefvlak worden drie verschillende lagen beschouwd:  

• zaailingen: hoogte lager dan 2 m, 
• struiklaag: hoogte hoger dan 2 m en omtrek op 1,5 m hoogte kleiner dan 20 cm,  
• boomlaag: alle bomen met een omtrek van meer dan 20 cm. 

 
Door gegevens van alle bestanden uit te middelen met weging van de oppervlaktes per 
bestand, wordt de samenstelling van het ‘gemiddelde bestand’ bekomen. Hieronder 
wordt die samenstelling besproken.  
 
 
 
 
                                                   
���������	�
�����	��
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Tabel 2-10: Stamtal van de zaailingen en verdeling over de boomsoorten 

Boomsoort stamtal per ha aandeel (%) 

Amerikaanse eik 435 32 

Gewone esdoorn 642 48 

Gewone vlier (zwarte vlier) 39 3 

Hazelaar 204 15 

Zomereik 22 2 

Totaal 1343 100 

 

Illustratie 2-7: Stamtalverdeling van de zaailingen over de soorten 

Hazelaar
15%

Zomereik
2%

Gewone vlier (zwarte vlier)
3%

Gewone esdoorn
48%

Amerikaanse eik
32%

 

De zaailingen werden hoofdzakelijk als natuurlijke verjonging gekarteerd. De meest 
voorkomende soorten op basis van het stamtal voor het militair domein Vrijbos -
Houthulst zijn Gewone Esdoorn (48%), Amerikaanse eik (32%) en Hazelaar (15%). 
Daarmee bedraagt het aandeel aan exoten 32% van de zaailingen. Het voorkomen van 
zaailingen van Amerikaanse eik wordt bepaald door het voorkomen deze soort in de 
boomlaag (zie illustratie 2-8). Niet overal waar Amerikaanse eik in de boomlaag 
voorkomt worden ook zaailingen waargenomen omdat ook licht een belangrijke rol 
speelt bij de ontwikkeling van de zaailingen. Gezien het feit dat Amerikaanse eik niet in 
de struiklaag voorkomt groeien de zaailingen niet uit tot bomen. Waarschijnlijk speelt de 
geslotenheid van het bos hierin een belangrijke rol. 
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Illustratie 2-8: Voorkomen van zaailingen Amerikaans Eik weergegeven in stamtal per opname en 
percentage grondvlak Amerikaanse Eik in de boomlaag per opname 
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Tabel 2-11: Stamtal van de struiklaag en verdeling over de boomsoorten 

Boomsoort stamtal per ha aandeel (%) 

Hazelaar 390 58 

Gewone esdoorn 199 30 

Berk (G) 57 8 

Gewone vlier (zwarte vlier) 4 1 

Tamme kastanje 12 2 

Wilde lijsterbes (Gewone lijsterbes) 11 2 

Totaal 673 100 

 
Illustratie 2-9: Stamtalverdeling van de struiklaag over de soorten 

Hazelaar
58%

Gewone vlier (zwarte 
vlier)
1%

Gewone esdoorn
30%

Berk (G)
8%

Wilde lijsterbes 
(Gewone lijsterbes)

2%

Tamme kastanje
2%

 
 
De struiklaag in het militair domein Vrijbos - Houthulst werd als natuurlijk gekarteerd en 
wordt gedomineerd door Hazelaar. Deze soort beslaat 58% van het totale struikenaantal 
per ha. Binnen het militair domein nemen ook Gewone Esdoorn (30%) en Berk (8%) een 
belangrijk aandeel in de struiklaag in. De struiklaag komt verspreid voor binnen de 
bestanden, dus niet geclusterd. Het aandeel van exoten in de struiklaag bedraagt 2 %. 
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Tabel 2-12: Verdeling van stamtal, grondvlak en volume over de hoofdboomsoorten  

Boomsoort Stamtal (Aantal /ha) Grondvlak (m²/ha) Volume (m³/ha) 

Zomereik 66 9,2 103 

Berk (G) 219 7,0 60 

Amerikaanse eik 47 6,7 71 

Gewone esdoorn 91 1,6 12 

Zwarte els 49 1,5 12 

Tamme kastanje 15 0,8 7 

Gewone es 8 0,5 5 

Beuk 1 0,4 5 

Ratelpopulier (Trilpopulier, Esp) 3 0,2 2 

Cultuurpopulier 1 0,2 2 

Hazelaar 23 0,1 0 

Wilde lijsterbes (Gewone lijsterbes) 3 0,1 1 

Overige 3 0,1 1 

 

Illustratie 2-10: Stamtalverdeling van de boomlaag over de soorten 
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Illustratie 2-11: Grondvlakverdeling van de boomlaag over de soorten 
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Zoals te zien is in tabel 2-12 zijn naast het stamtal, ook het volume en het grondvlak 
indicatieve parameters voor de beoordeling van de bestanden. Het grondvlak van een 
bestand is de som van de oppervlakte van alle doorsnedes op 1,5 m van alle 
boomstammen. In het militair domein Vrijbos - Houthulst werden de open plekken niet 
meegerekend tijdens de berekening van de gemiddelde waarden per ha. 
 
De boomlaag in het militair domein Vrijbos - Houthulst wordt gedomineerd in stamtal 
door Berk in het gros van de bosbestanden. Zomereik beslaat het grootste aandeel van 
het grondvlak en heeft het grootste volume. Amerikaanse eik heeft eveneens een groot 
aandeel in zowel het grondvlak als het volume.  
 
Tabel 2-13 geeft het aandeel inheemse soorten weer in de boomlaag van de bestanden. 
De bestanden die in de categorieën “exoot” en “exoot/inheems” vallen hebben 
Amerikaanse eik als hoofdboomsoort. De bestanden in de categorie “inheems/exoot” 
hebben een belangrijk aandeel Amerikaanse eik en Tamme kastanje in de boomlaag. 
Samenvattend kan gesteld worden dat 5% van de bestandoppervlakte zuiver inheems is 
en dat het exotenaandeel in de overige bestanden vooral door Amerikaanse eik en in 
mindere mate door Tamme kastanje bepaald worden. Zoals illustratie 2-8 laat zien komt 
Amerikaanse eik in de boomlaag verspreid voor over het militair domein maar ligt het 
zwaartepunt in het oosten van het domein. 
 
Tabel 2-13: Tabel met aandeel inheemse/uitheemse boomsoorten in de boomlaag 

  Oppervlakte (%) Oppervlakte (ha) 

 

aandeel 

inheems in het 

grondvlak Homogeen Gemengd Homogeen Gemengd 

Inheems >90%  5.3   7.2 
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  Oppervlakte (%) Oppervlakte (ha) 

 

aandeel 

inheems in het 

grondvlak Homogeen Gemengd Homogeen Gemengd 

Inheems/Exoot 50-90%  67.1   90.6 

Exoot/Inheems 20-50%  1.0   1.3 

Exoot <20% 0.5 4.9 0.5 6.7 

nvt  21.3 28.8 

Totaal  100 135 

 
 
Dendrometrische gegevens 
De spreiding van de hoofdboomsoorten en de leeftijdsklassen over de bestanden is 
weergegeven in figuur 2.8. 
 
De beboste bestanden binnen het bosdomein worden gekenmerkt door een gemiddeld 
stamtal van 528 per ha, een grondvlak van 29 m² per ha en een volume van 280 m³ per 
ha.  
 
Het staand dood hout heeft een gemiddeld stamtal van 75 per ha en vertegenwoordigt 
een volume van 14 m³ per ha of 5% van het bestandsvolume. De criteria voor duurzaam 
bosbeheer stellen een streefwaarde van 4% van het bestandsvolume voorop. Op dit 
moment is het aanbod staand dood hout dan ook voldoende. Dit hangt samen met de 
bestandsleeftijd van ongeveer 90 jaar en het uiterst beperkte kapbeheer gedurende de 
laatste decennia. 
 

2.3.4 Beschrijving van de vegetatie en de actuele natuurtypes  

(naar Ecolas, 2006) 
 
Tussen augustus en september 2005 werden 111 vegetatie-opnamen gemaakt in het 
militair domein Vrijbos - Houthulst met als doel een vegetatiekaart op te stellen van het 
gebied. In dezelfde periode werden de grondwaterafhankelijke en rodelijstsoorten 
gekarteerd met behulp van een GPS–toestel. Aan de hand van deze beide kaarten en 
een luchtfoto werd een vegetatiekaart opgesteld (figuur 2.10). Voor wat betreft de 
grondwatergebonden vegetaties is die vrij gedetailleerd. Het gros van de 
bosoppervlakte, die als huidige vegetatie grotendeels grondwateronafhankelijk is, is 
minder in detail gekarteerd.  
 
De 111 opnamen zijn opgedeeld in vijf groepen, die de belangrijkste plantenformaties 
van het studiegebied weergeven. In een eerste groep worden de sloot-, poel- en 
venvegetaties behandeld. Dit zijn aquatische en moerasvegetaties. In een tweede groep 
worden (hoofdzakelijk) terrestrische pioniersvegetaties besproken. Zowel meer 
natuurlijke als antropogene pioniervegetaties komen hier aan bod. De derde groep is de 
meest uitgebreide. Heiden, heischrale en andere graslanden, zomen en ruigten worden 
samen behandeld. Struwelen en bossen worden in een vierde groep behandeld. Een 
laatste klein groepje weerspiegelt een ruderaal vegetatietype. 
 
Sloten, poelen en vennen 
Rompgemeenschap van Klein kroos (RG Lemna minor-[Lemnetea minoris]) 
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Soortenarme drijvende vegetaties van beschaduwde bospoeltjes. De sterkst 
beschaduwde bospoeltjes zijn compleet vegetatieloos. In Houthulst zijn lichtbeperking, in 
combinatie met bladval in het water en zuurstofloosheid van het water de meest 
aanwijsbare oorzaken voor het voorkomen van het type.  
Kenmerkende soorten: Klein kroos (Lemna minor). 
 
Watervorkjes-associatie (Riccietum fluitantis) 
De begroeiingen met Watervorkje en Klein kroos worden aangeduid als de 
Watervorkjes-associatie (Riccietum fluitantis). De associatie is gebonden aan stilstaand 
en gewoonlijk helder water. De waterkwaliteit varieert van betrekkelijk voedselarm tot 
voedselrijk. 
Kenmerkende soorten: Klein kroos (Lemna minor) en Watervorkje (Riccia fluitans) 
 
Pilvaren-associatie (Pilularietum globuliferae) 
Eénsoortige vegetatie bestaande uit Pilvaren (Pilularia globulifera). Deze komt voor op 
de oevers van Put De Moor. De vegetatie lijkt in de verdrukking door het achteruitgaan 
van minerale bodem, door toenemende bladval. Ook de sterke vertroebeling van het 
water, vermoedelijk door uitgezette karper, bedreigt de relictpopulatie. Deze vegetatie 
komt voor in zwak gebufferde, zwak zure tot circumneutrale, voedselarme wateren met 
een minerale, voedselarme bodem. 
Kenmerkende soorten:  Pilvaren (Pilularia globulifera) 
 
Associatie van Veelstengelige waterbies (Eleocharitetum multicaulis) 
Deze associatie werd opgenomen in een depressie niet ver van Put De Moor, in een 
recent ontstruweelde vegetatie, waarin Pijpestro domineert. Deze vegetatie ontwikkelt 
zich op periodiek droogvallende plaatsen, zowel in de oeverzone van natuurlijke, 
schotelvormige vennen als in gegraven heideplasjes met een vlakke bodem en 
gewoonlijk min of meer loodrecht afgestoken oevers (Schaminée et al. 1995).  
Kenmerkende soorten:  Veelstengelige waterbies (Eleocharis multicaulis)  
 
Begroeiingen met Loos blaasjeskruid en/of Duizendknoopfonteinkruid  
Deze vegetaties zijn niet op associatieniveau of verbondsniveau te benoemen. De 
vegetatie komt voor in de diepe sloot langs de Franse dreef. Uit de ecologische 
kenmerken van de individuele soorten kan afgeleid worden dat de sloot langs de Franse 
Dreef op die plaats sloot niet droogvalt, omdat het permanent door voedselarm, zwak 
zuur kwelwater gevoed wordt. De andere standplaats is een poeltje in de halfschaduw 
van bos. 
Kenmerkende soorten: Loos blaasjeskruid (Utricularia australis), 
Duizendknoopfonteinkruid (Potamogeton polygonifolius) en Schildereprijs (Veronica 
scutellata) 
 
Rompgemeenschap Knolrus - Veenmos RG Juncus bulbosus- [Littorelletea] 
 
Rompgemeenschap Vensikkelmos (RG Drepanocladus fluitans-[Scheuchzerietea]) 
Van dit type watervegetatie werd geen opname gemaakt. Het gaat om een soortenarme 
relictbegroeiing van Vensikkelmos (Drepanocladus fluitans) die voorkomt in een sterk 
overschaduwd poeltje, in de uiterste NO-hoek van het munitiedepot. 
 
Verbond van Grote waterranonkel (Ranunculion peltati) 
Het verbond komt voor in ondiepe, natte, slechts kortstondig droogvallende depressies 
in natte heide omgeving, niet ver van Put De Moor en in de sloot langs de Franse Dreef. 
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Tien jaar geleden was dit nog een vochtige tot natte heide, die vervolgens 
verstruweelde, en enkele jaren geleden weer open gekapt werd. Het Verbond van Grote 
waterranonkel is kenmerkend voor standplaatsen met zwak gebufferd, meestal min of 
meer stromend water (hier niet het geval!) van het sulfaattype of carbonaattype. Dit 
vegetatietype is bestand tegen droogvallen van de locatie. Kenmerkend is een 
mesotroof milieu, dat veelal ontstaat door de combinatie van voedselarm water boven 
een rijke bodem. De lage trofiegraad van het water kan door limitatie van fosfaat, stikstof 
of koolstof worden veroorzaakt. De co-aanwezigheid van Knolrus wijst op een vrij zacht 
water (Schipper et al. 1995).  
Kenmerkende soorten: Gewoon sterrenkroos (Callitriche platycarpa), Haaksterrenkroos 
(Callitriche hamulata) 
 
Watertorkruid-associatie (Rorippo-Oenanthetum aquaticae) 
De associatie is vastgesteld in de relatief brede en diepe sloot langs de Franse dreef.  
De associatie komt voor in ondiep, voedselrijk water, op plaatsen waar periodieke 
abrupte stijgingen en dalingen van het waterpeil optreden, waarbij het substraat tijdelijk 
droog komt te liggen. Verder groeit ze ook in voedselrijker wordende vennen en in sloten 
die vaak worden uitgebaggerd.  
Kenmerkende soorten:  (Puntkroos, Lemna trisulca), riet (Phragmites australis), 
Watertorkruid (Oenanthe aquatica), Vlotgras (Glyceria fluitans) 
 
Oeverzegge-associatie  (Caricetum ripariae) 
De associatie is vastgesteld in de diepe sloot langs de Franse dreef. De Oeverzegge-
associatie (Caricetum ripariae) komt gewoonlijk voor in basenrijk en carbonaatrijk water, 
dat tevens rijk is aan sulfaat. Van alle door zeggen gedomineerde gemeenschappen 
bekleedt de Oeverzegge-associatie de meest voedselrijke standplaatsen. Een hoge 
grondwaterstand tot ver in de zomer is bevorderlijk. Verscheidene van deze 
milieufactoren lijken contradictorisch met de omstandigheden van de rest van de beek. 
Misschien is een lokale beïnvloeding van sanitair afvalwater verantwoordelijk voor het 
voorkomen van deze vegetatie, hoewel de bron van eventuele vervuiling niet 
onmiddellijk duidelijk is.  
Kenmerkende soorten: Oeverzegge (Carex riparia), Grote wederik, Grote kattenstaart, 
Watermunt, Egelboterbloem 
 
Rompgemeenschap Grote lisdodde RG Typha latifolia-[Phragmitetea] 
Der rompgemeenschap komt voor in een grote plas ten zuiden van groep 5. De 
vegetatie is karakteristiek voor eutrofe wateren, die worden gekenmerkt door sterk 
wisselende milieuomstandigheden, op plaatsen waar slib of organisch afbraakmateriaal 
worden afgezet. Vaak is de ondergrond dan ook bedekt met een laag van week veen of 
slib. Ze wordt vooral aangetroffen in afgesloten wateren van beperkte omvang, zoals 
greppels, vijvers, bermsloten, poelen en lage delen van opgespoten zandvlakten. Het 
ideale milieu voor dominantiegemeenschappen van Grote lisdodde ontstaat wanneer 
deze wateren gedurende het vegetatieseizoen droogvallen en de organische blubber 
wordt geoxideerd (Weeda et al. 1995). In het munitiedepot van Vrijbos-Houthulst kunnen 
we diverse oorzaken van eutrofiëring vermoeden. Het dumpen van munitie is een 
plausibele uitleg, maar ook het storten van beton en andere puin in putten die voor het 
opwerpen van de schutsdammen hebben gediend is niet uitgesloten. Deze activiteiten 
verhogen de mineralisatie in de bodemtoplaag met vrijstelling van nutriënten tot gevolg. 
 
Rompgemeenschap Riet RG Phragmites australis-[Phragmitetea] 
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Pioniersvegetaties 
Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies (Lycopodio-Rhynchosporetum) 
De associatie is de best ontwikkelde pioniersvegetatie in de sfeer van de natte heide die 
anno 2005 werd aangetroffen. Ze werd in een brandgang van groep 1 vastgesteld 
 
Deze vegetatie is gebonden aan schaars begroeide, natte en min of meer dichtgeslagen 
standplaatsen in heidevelden; op min of meer venig zand, bij uitzondering op puur veen. 
Ze komt voor op paden, karrensporen en open plekken in natte heide, en op oevers van 
oligotrofe vennen. Gewoonlijk staan de groeiplaatsen ’s winters plas-dras of gedurende 
korte tijd onder water; ’s zomers droogt de bodem oppervlakkig uit (Schaminée et al. 
1995). 
Kenmerkende soorten:  
Natte heide: Moeraswolfsklauw (Lycopodiella inundata), Ronde zonnedauw (Drosera 
rotundifolia) en Trekrus (Juncus squarrosus). 
Pioniers van het Dwergbiezenverbond (Nano-Cyperion), de Klasse der kleine zeggen 
(Parvocaricetea) en de Oeverkruid-klasse (Littorelletea) voor: Dwergbloem (Centunculus 
minimus), Liggend hertshooi (Hypericum humifusum), Geelgroene zegge (Carex 
demissa), Gekroesde pellia (Pellia endiviifolia), Egelboterbloem (Ranunculus flammula) 
en Knolrus.  
 
Pioniersvegetaties met Ronde zonnedauw 
Syntaxonomisch zijn deze vegetaties moeilijk te plaatsen. Het gaat om vrij natuurlijke 
pionierssituaties van natte heide of bospaden. Ronde zonnedauw (Drosera rotundifolia), 
Kussentjesveenmos (Sphagnum compactum), Knolrus, Gewone pellia (Pellia epiphylla),  
Geelgroene zegge (Carex demissa), Heidekartelblad (Pedicularis sylvatica), Gewone 
dophei (Erica tetralix), etc. Knolrus is de bindende factor voor de drie opnamen. 
Syntaxonomisch zijn de opnamen evenwel nog heterogeen. De eerste opname is een 
typische pioniervegetatie van natte heide, de tweede eerder een rompgemeenschap van 
de Oeverkruidklasse en de derde opname houdt het midden tussen pionierend 
heideachtig en heischraal.  
 
Draadgentiaan-associatie (Cicendietum filiformis) 
Dit vegetatietype is momenteel vooral aanwezig op kleine open plekjes in de 
brandgangen en de wegbermen tussen de munitiegebouwtjes. 
Kenmerkende soorten: Dwergbloem (Centunculus minimus), Borstelbies (Scirpus 
setaceus), Waterpostelein (Peplis portula), Liggend hertshooi (Hypericum humifusum). 
Waternavel (Hydrocotyle vulgaris), Egelboterbloem (Ranunculus flammula), Zomprus 
(Juncus articulatus), Puntmos (Calliergonella cuspidata), Geelgroene zegge (Carex 
demissa) en Gekroesde pellia (Pellia endiviifolia), Ronde zonnedauw (Drosera 
rotundifolia), Trekrus (Juncus squarrosus), Blauwe zegge (Carex panicea).De 
overeenkomst tussen diverse vormen van de Draadgentiaan-associatie in verschillende 
gebieden en in verschillende West-Europese landen is eerder gering. Lemaire et al. 
(1998) vermelden een subassociatie van meer antropogene standplaatsen en een van 
meer natuurlijke standplaatsen. De Houthulst-opnamen zijn niet in die indeling te vatten, 
maar vertonen kenmerken van beide.  
 
Rompgemeenschap Waterpostelein (RG Peplis portula-[Isoeto-Nanojuncetea]) 
Kenmerkende soorten:  Waterpostelein (Peplis portula), Waterpeper (Polygonum 
hydropiper) De vegetatie houdt het midden tussen tussen de meer natuurlijke en de 
sterker antropogene pioniersvegetaties. Syntaxonomisch is de dominantie van 
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Waterpostelein niet als associatie te benoemen. De soort wordt waargenomen in de 
karrensporen van de brandgangen rond de munitiegebouwtjes, en in mindere mate in de 
bospaden, die waarschijnlijk meestal te donker zijn, komt Waterpostelein geregeld voor.  
 
Gemengd natuurlijke -  meer antropogene pioniersituaties 
Deze vegetaties tellen enerzijds het hoogste aantal soorten van het Dwergbiezen-
verbond, maar tegelijk ook soorten van de meer antropogene pionierstoestanden 
(banale tredplanten, akkeronkruiden, soorten van de Tandzaad-klasse,…). Dit soort 
vegetaties is bijzonder talrijk in het militair domein Vrijbos - Houthulst.  
Tussen het grind vóór de munitiegebouwtjes is Spiesleeuwenbek (Kickxia elatine) 
frequent. Tussen het spoorgrind komt ook af en toe Kleine leeuwenbek (Chaenorrhinum 
minus) en per uitzondering ook wel eens Gestreepte leeuwenbek (Linaria repens) voor. 
De opnames tellen ook nog enkele van de algemeenste soorten van het 
Dwergbiezenverbond: Greppelrus (Juncus bufonius), Moerasdroogbloem (Gnaphalium 
uliginosum) of Liggend hertshooi (Hypericum humifusum), maar de invloed van 
akkeronkruiden (Stellarietea mediae) neemt vooral sterk toe. Daarenboven duiken hier 
voor het eerst ook ruderale soorten op. Binnen deze groep bevinden zich ook vlakke 
grindrijke stukken rond of nabij munitiegebouwtjes. Ook een typische pioniersvegetatie 
op de plaats waar een munitiegebouwtje verwijderd werd, behoort tot deze vegetaties.  
 
Graslanden, heiden, zomen en ruigten 
Echte heide ontbreekt quasi volledig in het militair domein Vrijbos - Houthulst. Heischraal 
grasland is (was) absoluut dominant, door de combinatie van enerzijds zandleembodem 
en anderzijds het lange tijd volgehouden maaibeheer. Door het wegvallen van dit beheer 
slaan verruiging, verzoming, verbraming en verstruweling zienderogen toe.  
 
Vegetaties met heide- en heischrale elementen 
Deze vegetaties worden gekenmerkt door het optreden van heischrale soorten, droge 
heidesoorten (voornamelijk Struikheide en Heideklauwtjesmos), en zoomsoorten. De 
opnamen vertegenwoordigen wegbermen, sloothellingen van de greppeltjes rond 
munitiegebouwtjes en schutsdammen rond de munitiedepots. De meest toepasselijke 
benaming voor dit soort situaties is ‘droge heischrale zomen’. De vegetaties zijn moeilijk 
syntaxonomisch te duiden. 
 
Kenmerkende soorten: Tormentil (Potentilla erecta), Tandjesgras (Sieglingia 
decumbens), Borstelgras (Nardus stricta), Pilzegge (Carex pilulifera), Liggende 
vleugeltjesbloem (Polygala serpyllifolia), Dichtbloemige veldbies (Luzula multiflora 
subspecies congesta) en Mannetjesereprijs (Veronica officinalis) zijn de typische soorten 
van heischrale graslanden. 
Gladde witbol (Holcus mollis), Schermhavikskruid (Hieracium umbellatum), Valse salie 
(Teucrium scorodonia), Echte guldenroede (Solidago virgaurea), Fraai hertshooi 
(Hypericum pulchrum) en vooral Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum) zijn de meest 
typische zoomsoorten. De dominantie van Adelaarsvaren is op termijn ongetwijfeld 
nefast voor de heischrale en heidesoorten. Maaibeheer van de schutsdammen is dan 
ook een belangrijke beheermaatregel. 
 
Matig voedselrijk grasland (zonder heischrale elementen) 
Binnen deze graslanden zijn zoomsoorten, natte graslandsoorten en verruigingssoorten 
talrijk aanwezig. De opnames werden gemaakt in de grotere graslanden naast een 
groep van munitiegebouwtjes, in bermen langs de betonbaantjes, in brandgangen op de 
kruin van schutsdammen van de munitiebunkers en op schutsdammen rond andere 
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munitiegebouwtjes. Alleen Tormentil (Potentilla erecta) en Blauwe knoop (Succissa 
pratensis) hebben nog enige presentie van betekenis in de groep van de heischrale 
soorten. Het is duidelijk dat deze groep in de verdrukking komt van beschaduwing, 
verzoming en verruiging.  
 
Rompgemeenschap Adelaarsvaren RG Pteridium aquilinum-[Melampyro-Holcetea 
mollis] 
De sterk verarmde adelaarsvegetaties behoren tot deze groep. 
 
Veldrus-associatie (Juncetum acutiflori) 
Op Tormentil (Potentilla erecta) na, zijn alle heidesoorten en zoomsoorten verdwenen.. 
Er zijn wél wat natte graslandsoorten aanwezig. De vegetatie komt voor in voedselrijke 
beschaduwde graslanden, brandgangen, en een wegberm langs de Franse Dreef. De 
standplaatsen die ’s winters veelal onder water staan, worden gekenmerkt door lateraal 
beweeglijk grondwater en zijn matig tot zwak zuur 
Kenmerkende soorten: Veldrus (Juncus acutiflorus), Klein glidkruid (Scutellaria minor) 
heel erg typisch. 
 
Rompgemeenschap Bosbies (RG Scirpus sylvaticus-[Calthion/Filipendulion]) 
De rompgemeenschap is een door Bosbies (Scirpus sylvaticus) gedomineerde, 
soortenarme vegetatie in een sloot langs een van de betonbaantjes.  
 
Struweel en bos 
Associatie van Geoorde wilg (Salicetum auritae) 
Deze associatie omvat de (spontane) wilgenstruwelen. Dit zijn struwelen bestaande uit 
Geoorde wilg (Salix aurita) en/of de kruising tussen Geoorde en Grauwe wilg (Salix x 
multinervis) Geoorde wilg is in principe de soort van de meest voedselarme situaties. De 
associaties komen voor langs de Put De Moor, in een struweel naast een 
munitiegebouwtje, in een verstruweelde poel en nog eens in het struweel ten zuiden van 
Put De Moor.  
Kenmerkende soorten: Geoorde wilg is de enige kensoort. Zachte berk (Betula 
pubescens), Pijpestro (Molinia caerulea), Kale jonker (Cirsium palustre) en Tormentil 
(Potentilla erecta) zijn differentiërend t.o.v. de Associatie van Grauwe wilg (Salicetum 
cinereae).  
 
Braamvegetaties (Rubion) 
Vegetaties in bos met een dominantie van Braam. 
 
Rompgemeenschap Elzenbroek (RG-[Alnetea glutinosae]) 
Goed ontwikkeld elzenbroek komt momenteel niet in het studiegebied voor  
Kenmerkende soorten: Zwarte els, Hennegras (Calamagrostis canescens) Bitterzoet 
(Solanum dulcamara). Moeraswalstro (Galium palustre), Gele lis (Iris pseudacorus) en 
Wolfspoot (Lycopus europaeus), Grote kattenstaart (Lythrum salicaria), Grote wederik 
(Lysimachia vulgaris), Salix x multinervis, Kale jonker (Cirsium palustre),  
 
Beuken-Eikenbos (Fago-Quercetum) 
Het meest voorkomende bostype op het domein van Vrijbos - Houthulst. 
Kenmerkende soorten: Pluisjesmos (Dicranella heteromalla), Pronkmos (Isopterigium 
elegans), Adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), Gladde witbol (Holcus mollis) en 
Hazelaar (Corylus avellana). 
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Berken-Eikenbos (Betulo-Quercetum) 
Dit bostype is zeldzamer in het militair domein dan het vorige. Vermoedelijk alleen op de 
meest zandige bodems neigt het bos eerder naar Berken-Eikenbos (Betulo-Quercetum),  
Kenmerkende soorten: Heideklauwtjesmos (Hypnum ericetorum), Gaffeltandmos 
(Dicranum scoparium), Pijpestro (Molinia caerulea), dopheide, struikheide (Calluna 
vulgaris, Erica tetralix) is indicatief. Op de plaatsen waar dit bostype voorkomt, verkeert 
het meestal nog in een jong stadium, met berkendominantie.  
 
Verbond van Els en Vogelkers (Alno-Padion) 
Dit verbond indiceert een (initieel) bostype van rijkere bodem. Elders is er eerder een 
Verbond van Els en Vogelkers (Alno-Padion) te verwachten, maar geen van beide 
bostypes is echt goed ontwikkeld. De intermediaire zandleembodem speelt wellicht een 
rol, maar ook de complete vernietiging van het bos in de eerste wereldoorlog kan als 
verklaring aangehaald worden.  
Kenmerkende soorten: Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), Mannetjesvaren 
(Dryopteris filix-mas) Overigens is de kruidlaag in het bos zelf evenmin indicatief voor dit 
bostype van rijkere bodem. Toch is het opvallend dat in de dreven wél regelmatig 
kruiden of mossen voorkomen die met dit bostype geassocieerd worden. Klimop 
(Hedera helix), Bosandoorn (Stachys sylvatica), Gerimpeld sterrenmos (Plagiomnium 
undulatum), Kruipend zenegroen (Ajuga reptans), Groot heksenkruid (Circaea lutetiana), 
Grote muur (Stellaria holostea), Witte klaverzuring (Oxalis acetosella), Ruige veldbies 
(Luzula pilosa), Bleeksporig bosviooltje (Viola riviniana), Boswederik (Lysimachia 
nemorum), Boszegge (Carex sylvatica), Gele dovenetel (Lamium galeobdolon) en 
Mannetjesvaren (Dryopteris filix-mas) komen allemaal lokaal in dreven voor.  
 
De oppervlakte van de verschillende vegetatietypes is weergegeven in tabel 2-14. De 
tabel is overgenomen uit Ecolas (2006), gecorrigeerd met de zone met recente 
munitiegebouwen die buiten de perimeter van het beheerplan valt. Met de zone rond de 
militair begraafplaats is geen rekening gehouden omdat die niet gekarteerd werd. 
 
Tabel 2-14: Oppervlakte van de verschillende vegetatietypes binnen de perimeter 

Vegetatietype Opp (ha) 

Sloten, poelen en vennen  

Vegetatieloos water 0,82 

Rompgemeenschap van Klein kroos / RG Lemna minor-[Lemnetea minoris] 0,16 

Watervork associatie / Riccietum fluitantis 0,06 

Pilvaren-associatie / Pilularietum globuliferae 0,02 

Associatie van Veelstengelige waterbies / Eleocharitetum multicaulis 0,03 

Begroeiingen met Loos blaasjeskruid en/of Duizendknoopfonteinkruid 0,23 

Rompgemeenschap Knolrus / RG Juncus bulbosus-[Littorelletea] 0,82 

Romp emeenschap Venzikkelmos 0,02 

Verbond van Grote waterranonkel / Ranunculion peltati 0,03 

Watertorkruid-associatie / Rorippo-Oenanthetum aquaticae 0,02 

Oeverzegge-associatie / Caricetum ripariae 0,01 

Rompgemeenschap Grote lisdodde RG Typha latifolia-[Phragmitetea] 0,08 

Rompgemeenschap Riet / RG Phragmites australis-[Phragmiletea] 0,40 

  

Pioniersvegetaties  

Associatie van Moeraswolfsklauw en Snavelbies / Lycopodio-Rhynchosporetum  0,01 
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Vegetatietype Opp (ha) 

Pioniersvegetaties met Ronde zonnedauw 0,11 

Draadgentiaan-associatie Cicendietum filiformis 0,11 

Rompgemeenschap Waterpostelein / RG Peplis portula-[Isoeto-Nanojuncetea] 0,20 

Gemengde natuurlijke- meer antropogene pioniersituaties 1,68 

 0,00 

Graslanden, heiden, zomen en ruigten  

Vegetaties met heide en heischrale graslanden 18,27 

Matig voedselrijk grasland zonder heischrale elementen 0,62 

Rompgemeenschap Adelaarsvaren / RG Pteridium aguilinum-[Melampyro-

Holcetea mollis] 4,11 

Veldrus-associatie / Juncetum acutiflori 0,02 

Rompemeenschap Bosbies / RG Scirpus syIvaticus -  Calthion/Filipendulion 0,02 

  

Struweel en bos  

Associatie van Geoorde wilg / Salicetum auritae 0,37 

Braam / Rubion 1,61 

Rompgemeenschap Elzenbroek / RG-[Alnetea glutinosae] 2,36 

Beuken - Eikenbos / Fago - Quercetum 85,00 

Berken - Eikenbos / Betulo - Quercetum 3,06 

Verbond van Els en Vogelkers / Alno - Padion 0,56 

 
Rodelijstsoorten 
Tabel 2-15 geeft de rodelijstsoorten (statuut volgens Van Landuyt, 2006) weer die 
waargenomen zijn tijdens de opmaak van de vegetatiekaart door Ecolas (2006).   
 
Tabel 2-15: Rodelijstsoorten van de hogere planten  

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rodelijstcategorie 

Centunculus minimus L. Dwergbloem bedreigd 

Calluna vulgaris (L.) Hull Struikhei achteruitgaand 

Erica tetralix L. Gewone dophei achteruitgaand 

Genista anglica L. Stekelbrem achteruitgaand 

Hieracium pilosella L. Muizenoor achteruitgaand 

Nardus stricta L. Borstelgras achteruitgaand 

Potentilla erecta (L.) Räuschel Tormentil achteruitgaand 

Salix repens L. Kruipwilg achteruitgaand 

Danthonia decumbens (L.) DC. Tandjesgras achteruitgaand 

Solidago virgaurea L. Echte guldenroede achteruitgaand 

Succisa pratensis Moench Blauwe knoop achteruitgaand 

Dactylorhiza maculata (L.) Soó Gevlekte orchis kwetsbaar 

Drosera rotundifolia L. Ronde zonnedauw kwetsbaar 

Filago minima (Smith) Pers. Dwergviltkruid kwetsbaar 

Pedicularis sylvatica L. Heidekartelblad kwetsbaar 

Pilularia globulifera L. Pilvaren kwetsbaar 

Polygala serpyllifolia Hose Liggende vleugeltjesbloem kwetsbaar 

Teesdalia nudicaulis (L.) R. Brown Klein tasjeskruid kwetsbaar 

Carex binervis Smith Tweenervige zegge zeldzaam 

 



 
 
 
 
 
 
 

Beheerplan Vrijbos  81802001/R/873115/Mech 
Eindrapport - 42 - 4 juni 2009 

  

2.3.5 Fauna 

Binnen de perimeter zijn weinig specifieke faunagegevens bekend. Voor de meeste 
soortengroepen zijn er inventarisatiegegevens van verschillende databanken 
opgevraagd op niveau van kilometerhokken. Een aantal gegevens is overgenomen uit 
het beheerplan van het domeinbos Vrijbos. 
 
Broedvogels 
De broedvogelinventarisatiedatabank van het INBO is bevraagd. In totaal werden 48 
soorten broedvogels waargenomen in het gebied in de vier km-hokken waarin het militair 
domein gelegen is (tabel 2-16). De meeste hiervan zijn algemene soorten. Acht soorten 
staan op de Rode Lijst. Vanlerberghe (2002) voegt hier nog 6 soorten aan toe waarvan 
Wielewaal op de Rode Lijst staat: in 1997 en 1998 werden telkens twee zangposten 
gelokaliseerd in het militair domein. 
 
Tabel 2-16: Waargenomen broedvogels in het gebied 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rodelijstcategorie Bron 

Hirundo rustica Boerenzwaluw Achteruitgaand INBO 

Motacilla flava Gele kwikstaart Achteruitgaand INBO 

Passer domesticus Huismus Achteruitgaand INBO 

Cuculus canorus Koekoek Achteruitgaand INBO 

Oriolus oriolus Wielewaal Bedreigd Vanlerberghe 2002 

Streptopelia turtur Zomertortel Bedreigd INBO 

Phoenicurus phoenicurus Gekraagde roodstaart Kwetsbaar INBO 

Parus montanus Matkop Kwetsbaar INBO 

Alauda arvensis Veldleeuwerik Kwetsbaar INBO 

Sitta europaea Boomklever Momenteel niet bedreigd INBO 

Certhia brachydactyla Boomkruiper Momenteel niet bedreigd INBO 

Falco subbuteo Boomvalk Momenteel niet bedreigd INBO 

Strix aluco Bosuil Momenteel niet bedreigd Vanlerberghe 2002 

Buteo buteo Buizerd Momenteel niet bedreigd INBO 

Pica pica Ekster Momenteel niet bedreigd INBO 

Phylloscopus trochillus Fitis Momenteel niet bedreigd INBO 

Garrulus glandarius Gaai Momenteel niet bedreigd INBO 

Regulus regulus Goudhaan Momenteel niet bedreigd INBO 

Muscicapa striata Grauwe vliegenvanger Momenteel niet bedreigd INBO 

Picus viridis Groene specht Momenteel niet bedreigd INBO 

Dendrocopos major Grote bonte specht Momenteel niet bedreigd INBO 

Turdus viscivorus Grote lijster Momenteel niet bedreigd INBO 

Prunella modularis Heggenmus Momenteel niet bedreigd INBO 

Columba oenas Holenduif Momenteel niet bedreigd INBO 

Columba palumbus Houtduif Momenteel niet bedreigd INBO 

Corvus monedula Kauw Momenteel niet bedreigd INBO 

Vanellus vanellus Kievit Momenteel niet bedreigd INBO 

Dendrocopos minor Kleine bonte specht Momenteel niet bedreigd INBO 

Parus major Koolmees Momenteel niet bedreigd INBO 

Turdus merula Merel Momenteel niet bedreigd INBO 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rodelijstcategorie Bron 

Parus caeruleus Pimpelmees Momenteel niet bedreigd INBO 

Corvus frugilegus Roek Momenteel niet bedreigd Vanlerberghe 2002 

Erithacus rubecula Roodborst Momenteel niet bedreigd INBO 

Columbia livia Rotsduif Momenteel niet bedreigd INBO 

Accipiter nisus Sperwer Momenteel niet bedreigd INBO 

Sturnus vulgaris Spreeuw Momenteel niet bedreigd INBO 

Aegithalos caudatus Staartmees Momenteel niet bedreigd Vanlerberghe 2002 

Phylloscopus collybita Tjiftjaf Momenteel niet bedreigd INBO 

Falco tinnunculus Torenvalk Momenteel niet bedreigd INBO 

Sylvia borin Tuinfluiter Momenteel niet bedreigd INBO 

Streptopelia decaocto Turkse tortel Momenteel niet bedreigd INBO 

Fringilla coelebs Vink Momenteel niet bedreigd INBO 

Gallinula chloropus Waterhoen Momenteel niet bedreigd INBO 

Pernis apivorus Wespendief Momenteel niet bedreigd Vanlerberghe 2002 

Anas platyrhynchos Wilde eend Momenteel niet bedreigd INBO 

Troglodytes troglodytes Winterkoning Momenteel niet bedreigd INBO 

Motacilla alba Witte kwikstaart Momenteel niet bedreigd INBO 

Turdus philomelos Zanglijster Momenteel niet bedreigd INBO 

Corvus corone Zwarte kraai Momenteel niet bedreigd INBO 

Phoenicurus ochruros Zwarte roodstaart Momenteel niet bedreigd INBO 

Sylvia atricapilla Zwartkop Momenteel niet bedreigd INBO 

Phasianus colchicus Fazant 

Niet inheemse 

broedvogel 

INBO 

Loxia curvirostra Kruisbek Onvoldoende gekend INBO 

 
De Boerenzwaluw is een typische broedvogel van agrarische gebieden, vooral gebieden 
met veel graslanden genieten daarbij de voorkeur. Ook de Gele kwikstaart komt in deze 
gebieden voor, maar heeft toch meer een voorkeur voor akkers en ruderale gebieden.  
De Veldleeuwerik verkiest naast agrarische gebieden ook grootschalige open 
heidevelden. De Huismus komt voor overal waar bebouwing terug te vinden is. In 
natuurgebieden en bossen komt de soort veel minder voor. Deze habitats zijn dan wel 
weer ideaal voor de Koekoek, die vooral plaatsen opzoekt waar zijn waardvogels talrijk 
zijn. In loofbossen zal dit voornamelijk de Heggenmus zijn, die ook in het Vrijbos 
voorkomt. De Gekraagde roodstaart komt ook in loofbossen voor, maar prefereert 
naaldbossen. De Matkop komt in alle types bossen voor. De Wielewaal broedt 
preferentieel in oude eiken-essenbossen. De Zomertortel ten slotte, verkiest jonge dichte 
bossen, vaak broekbossen. Verder komt deze vogel ook voor in verboste 
hoogveengebieden of dichtgroeiende heidegebieden (Hustings et al., 2006). 
 
Zoogdieren 
Volgens de databank zoogdieren, samenwerkingsverband JNM en Natuurpunt,  
aangevuld met waarnemingen van de boswachter (M. Foré, pers. med.) en gegevens uit 
de roofdierendatabank van het INBO komen 25 soorten zoogdieren voor in het UTM-hok 
waarin het militair domein ligt (DS94B).  
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Steenmarter werd in 2004 waargenomen in Merken, op 7 km ten westen van het 
domeinbos (INBO-marternetwerk, 2004). Deze mobiele soort kan dus ook in het militair 
domein voorkomen. 
 
Tabel 2-17: Zoogdieren in UTM-hok DS94B 

Wetenschappelijke Nederlandse naam Rodelijstcategorie 

Apodemus sylvaticus Bosmuis Momenteel niet bedreigd 

Arvicola terrestris Woelrat Momenteel niet bedreigd 

Capreolus capreolus Ree Momenteel niet bedreigd 

Clethrionomys glareolus Rosse woelmuis Momenteel niet bedreigd 

Crocidura russula Huisspitsmuis Momenteel niet bedreigd 

Dama dama Damhert Niet opgenomen 

Eptesicus serotinus Laatvlieger Momenteel niet bedreigd 

Erinaceus europaeus Egel Momenteel niet bedreigd 

Martes fiona Steenmarter Momenteel niet bedreigd 

Micromys minutus Dwergmuis Momenteel niet bedreigd 

Microtus agrestis Aardmuis Momenteel niet bedreigd 

Microtus arvalis Veldmuis Momenteel niet bedreigd 

Mus musculus Huismuis Momenteel niet bedreigd 

Mustela erminea Hermelijn Momenteel niet bedreigd 

Mustela nivalis Wezel Momenteel niet bedreigd 

Mustela putorius Bunzing Momenteel niet bedreigd 

Myotis daubentonii Watervleermuis Momenteel niet bedreigd 

Myotis mystacinus/brandtii Baardvleermuis sp (Vermoedelijk) bedreigd 

Nyctalus noctula Rosse vleermuis Momenteel niet bedreigd 

Oryctogalus cuniculus Konijn Momenteel niet bedreigd 

Pipistrellus pipistrellus Dwergvleermuis Momenteel niet bedreigd 

Pitymys subterraneus Ondergrondse woelmuis Momenteel niet bedreigd 

Plecotus sp Grootoorvleermuis sp (Vermoedelijk) bedreigd 

Rattus norvegicus Bruine rat Momenteel niet bedreigd 

Sciurus vulgaris Eekhoorn Momenteel niet bedreigd 

Sorex araneus Bosspitsmuis Momenteel niet bedreigd 

Talpa europaea Mol Momenteel niet bedreigd 

Vulpes vulpes Vos Momenteel niet bedreigd 

 
In kader van dit beheerplan werd in 2008 een inventarisatie van vleermuizen en muizen 
uitgevoerd door Bob Vandendriessche (zie 2.4). 
 
Amfibieën en reptielen 
Zes soorten amfibieën en één soort reptiel werden waargenomen in het UTM-5km-hok 
waarin het militair domein Vrijbos - Houthulst gelegen is (DS94B) (tabel 2-18, databank 
herpetofauna INBO).   
 
Tabel 2-18: Herpetofauna in UTM-hok DS94B 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rodelijstcategorie 

Lacerta vivipara Levendbarende hagedis zeldzaam 

Triturus helveticus Vinpootsalamander zeldzaam 

Triturus cristatus Kamsalamander zeldzaam 

Bufo bufo Gewone pad momenteel niet bedreigd 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rodelijstcategorie 

Rana esculenta – synklepton Groene kikker – synklepton momenteel niet bedreigd 

Rana temporaria Bruine kikker momenteel niet bedreigd 

Triturus alpestris Alpenwatersalamander momenteel niet bedreigd 

Triturus vulgaris Kleine watersalamander momenteel niet bedreigd 

 
Dagvlinders 
Van de aangetroffen dagvlindersoorten, zijn er vier soorten van de Rode Lijst (tabel 
2-19). Het Bruin blauwtje en het Groentje zijn kwetsbaar. De Aardbeivlinder is bedreigd 
en de Keizersmantel is met uitsterven bedreigd.  
 
Vanlerberghe (2002) vermeldt 26 dagvlindersoorten voor het militair domein Vrijbos-
Houthulst. De vlinderdatabank van het INBO kan hieraan nog één soort (Groentje, in 
DS9646) toevoegen, wat de soortenlijst op 27 brengt. 
 
Aardbeivlinder leeft op droge en vochtige, heischrale graslanden of heiden met een 
afwisseling van korte en hogere, kruidenrijke vegetatie, liefst in de beschutting van 
bomen of struiken. Tormentil is de voornaamste waardplant, maar ook andere 
Ganzeriksoorten, Wateraardbei, Dauwbraam, Bosaardbei en Gewone agrimonie kunnen 
als waardplant fungeren. Het vlindertje kan op kleine terreintjes jarenlang in geringe 
aantallen standhouden (Bink 1992). Het is momenteel een zeer zeldzame soort met nog 
slechts vier resterende populaties in Vlaanderen, namelijk het militair domein Vrijbos-
Houthulst, de Gulke Putten te Wingene, het Drongengoedbos in Knesselare en het 
Stamprooierbroek in Molenbeersel. 
 
Groentje is een karakteristieke soort van droge en vochtige heidebiotopen heischraal 
grasland, waar Gewone dophei, Gewone brem, Blauwe bosbes, Struikhei, Sporkehout 
en Gaspeldoorn als waardplanten fungeren voor de rupsen. De soort komt nog frequent 
voor in Antwerpse en Limburgse terreinen, maar is zo goed als verdwenen in Oost- 
Vlaanderen en Vlaams Brabant. In West-Vlaanderen houden relictpopulaties stand in 
Groenhove te Torhout, Vloethemveld te Zedelgem, Zevenkerke te Sint-Andries en de 
Gulke Putten te Wingene. De populatie Groentje is sinds 2006 verdwenen in Houthulst. 
 
Vanlerberghe (2002) vermeldt ook nog Kleine ijsvogelvlinder. Van deze soort is het 
echter onzeker of er een kleine populatie voorkomt in het militair domein, of dat het om 
zwervers gaat. Het is een soort van vrij open bossen en bosranden met Wilde 
kamperfoelie waar schaduw en zon elkaar pleksgewijs afwisselen. 
 
De waarneming van Rouwmantel in het militair domein betreft vrijwel zeker een zwerver 
(Vanlerberghe, 2002). Dit is een typische bosvlinder die door zijn zwerflust ook wel 
buiten bos wordt aangetroffen (Maes & Van Dyck, 1999). In 2003 werd gedurende de 
maanden april, mei, juni, augustus en september het militair domein geïnventariseerd op 
dagvlinders. Tabel 2-19 geeft de waargenomen soorten weer. 
 
Tabel 2-19: Waargenomen dagvlinders in het gebied  

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rodelijstcategorie INBO 2003 

Pyrgus malvae Aardbeivlinder Bedreigd X X 

Lasiommata megera Argusvlinder Momenteel niet bedreigd X X 

Vanessa atalanta Atalanta Niet opgenomen  X 

Vanessa cardui Atalanta Niet opgenomen X  
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rodelijstcategorie INBO 2003 

Pararge aegeria Bont zandoogje Momenteel niet bedreigd X X 

Celastrina argiolus Boomblauwtje Momenteel niet bedreigd X  

Aricia agestis Bruin blauwtje Kwetsbaar X X 

Maniola jurtina Bruin zandoogje Momenteel niet bedreigd X X 

Gonepteryx rhamni Citroenvlinder Momenteel niet bedreigd  X 

Gonepteryx rhamni Ctroenvlinder Momenteel niet bedreigd X  

Inachis io Dagpauwoog Momenteel niet bedreigd X X 

Vanessa atalanta Distelvinder Niet opgenomen X  

Vanessa cardui Distelvlinder Niet opgenomen  X 

Neozephyrus quercus Eikenpage Momenteel niet bedreigd X  

Neozephyrus quercus Eikepage Momenteel niet bedreigd  X 

Thymelicus sylvestris Geelsprietdikkopje Momenteel niet bedreigd X  

Polygonia c-album Gehakkelde aurelia Momenteel niet bedreigd X X 

Callophrys rubi Groentje Kwetsbaar X X 

Ochlodes venata Groot dikkopje Momenteel niet bedreigd X X 

Pieris brassicae Groot koolwitje Momenteel niet bedreigd X X 

Coenonympha pamphilus Hooibeestje Momenteel niet bedreigd X X 

Polyommatus icarus Icarusblauwtje Momenteel niet bedreigd X X 

Argynnis paphia Keizersmantel Met uitsterven bedreigd X  

Pieris napi Klein geaderd witje Momenteel niet bedreigd X X 

Pieris rapae Klein koolwitje Momenteel niet bedreigd X X 

Aglais urticae Kleine vos Momenteel niet bedreigd X X 

Lycaena phlaeas Kleine vuurvlinder Momenteel niet bedreigd X X 

Aphantopus hyperantus Koevinkje Momenteel niet bedreigd X X 

Papilio machaon Koninginnepage Momenteel niet bedreigd X X 

Araschnia levana Landkaartje Momenteel niet bedreigd X X 

Colias croceus Oranje luzernevlinder Niet opgenomen  X 

Pyronia tithonus Oranje zandoogje Momenteel niet bedreigd X X 

Anthocharis cardamines Oranjetipje Momenteel niet bedreigd X X 

Thymelicus lineola Zwartsprietdikkopje Momenteel niet bedreigd X X 

 
Libellen 
In tabel 2-20 worden de libellensoorten opgelijst die werden waargenomen in het gebied.  
 
Tabel 2-20: Waargenomen libellen in het gebied 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rodelijstcategorie Bron 

Somatochlora metallica Metaalglanslibel Kwetsbaar Vanlerberghe (2002) 

Aeshna isosceles Vroege glazenmaker Met uitsterven bedreigd Vanlerberghe (2002) 

Aeshna cyanea Blauwe glazenmaker Momenteel niet bedreigd Gomphus 

Sympetrum sanguineum Bloedrode heidelibel Momenteel niet bedreigd Gomphus 

Orthetrum cancellatum Gewone oeverlibel Momenteel niet bedreigd Gomphus 

Anax imperator Grote keizerlibel Momenteel niet bedreigd Gomphus 

Ischnura elegans Lantaarntje Momenteel niet bedreigd Gomphus 

Aeshna mixta Paardenbijter Momenteel niet bedreigd Gomphus 

Coenagrion puella Azuurwaterjuffer Momenteel niet bedreigd Vanlerberghe (2002) 

Sympetrum striolatum Bruinrode heidelibel Momenteel niet bedreigd Vanlerberghe (2002) 
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rodelijstcategorie Bron 

Lestes viridis Houtpantserjuffer Momenteel niet bedreigd Vanlerberghe (2002) 

Gomphus pulchellus Plasrombout Momenteel niet bedreigd Vanlerberghe (2002) 

Libellula depressa Platbuik Momenteel niet bedreigd Vanlerberghe (2002) 

Libellula quadrimaculata Viervlek Momenteel niet bedreigd Vanlerberghe (2002) 

Pyrrhosoma nymphula Vuurjuffer Momenteel niet bedreigd Vanlerberghe (2002) 

Enallagma cyathigerum Watersnuffel Momenteel niet bedreigd Vanlerberghe (2002) 

Sympetrum danae Zwarte heidelibel Momenteel niet bedreigd Vanlerberghe (2002) 

 
Vanlerberghe (2002) geeft een soortenlijst van 16 (mogelijk 17) libellensoorten voor het 
militair domein Vrijbos - Houthulst. In de databank van de Libellenvereniging Gomphus 
komen zes soorten voor. Dit zijn geen andere soorten dan in Vanlerberghe (2002). Alle 
waarnemingen hebben als toponiem het ‘Militair Domein’ of het ‘bos van Houthulst’. 
 
De enige zeker voorkomende rodelijstsoort is Metaalglanslibel (Somatochlora metallica): 
deze soort is kwetsbaar in Vlaanderen en gebonden aan traagstromende, beschaduwde 
beken en stilstaande wateren (De Knijf & Anselin, 1996). 
 
Van Vroege glazenmaker (Aeshna isosceles) is er een onzekere waarneming in het 
militair domein (Vanlerberghe, 2002). Deze soort van laagveenmoerassen met 
verlandingsvegetatie is met uitsterven bedreigd in Vlaanderen (De Knijf & Anselin, 
1996), maar blijkt de laatste jaren weer licht toe te nemen. 
 
Sprinkhanen 
Tabel 2-21 geeft de sprinkhanensoorten weer die werden aangetroffen in het UTM hok 
waarin het militair domein gelegen is (bron: INBO). De meeste waarnemingen dateren 
echter van 1988. Twee zeldzame soorten komen voor: Gouden sprinkhaan en 
Struiksprinkhaan.  
 
Tabel 2-21: Waargenomen sprinkhanen in het gebied  

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rodelijstcategorie 

Chrysochraon dispar Gouden sprinkhaan Zeldzaam 

Leptophyes punctatissima Struiksprinkhaan Zeldzaam 

Meconema thalassinum Boomsprinkhaan Momenteel niet bedreigd 

Pholidoptera griseoaptera Bramensprinkhaan Momenteel niet bedreigd 

Tetrix undulata Gewoon doorntje Momenteel niet bedreigd 

Tettigonia viridissima Grote groene sabelsprinkhaan Momenteel niet bedreigd 

Chorthippus parallelus Krasser Momenteel niet bedreigd 

Chorthippus biguttulus Ratelaar Momenteel niet bedreigd 

Phaneroptera falcata Sikkelsprinkhaan Momenteel niet bedreigd 

 
De Struiksprinkhaan is een vrijwel vleugelloze soort die felgroen is met opvallende rode 
stippen. De soort heeft een voorkeur voor structuurrijke vegetaties, ruigtekruiden 
vegetaties en struweel. 
 
De Gouden sprinkhaan leeft vooral in vochtige tot matig vochtige terreinen, met halfopen 
en halfhoge vegetatie op matig voedselarme tot voedselarme bodems. Het betreft zowel 
kaalslagen, hooilanden, wegbermen, hoogveen, veenmoerassen en ruderale vegetatie. 
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Ze wordt echter ook op droge en warme biotopen aangetroffen zoals kalkgraslanden 
waar ze vooral de koelere plekken opzoekt met een hoge en dichte vegetatie. Wanneer 
de vegetatie gemaaid wordt en weinig structuur heeft komt de soort enkel in de 
perceelsranden of grachtkanten voor (Decleer et al., 2000). 
 
Water- en oppervlaktewantsen (Heteroptera) 
Vanlerberghe (2002) geeft een lijst van 16 water- en oppervlaktewantsen van het militair 
domein Vrijbos-Houthulst (zie bijlage), afkomstig uit Bonte et al. (2001). 
De enige rodelijstsoort die hierop voorkomt, is de Venmoerwants (Hesperocorixa 
castanea; Kwetsbaar), die ondiepe en heldere wateren verkiest, met drijvende 
watervegetatie en opgaande oevervegetatie, en liefst omringd door bossen en heide 
(Bonte et al., 2001). 
 
In 1980 kwamen ook de Zeldzame moerwants (Hesperocorixa moesta; Met uitsterven 
bedreigd) en het Zwart bootsmannetje (Notonecta obliqua; Kwetsbaar) voor in 
blusvijvers in het militair domein; deze twee soorten werden bij een bescheiden 
staalnamecampagne in 2000 niet teruggevonden door Bonte et al. (2001). 
 
Slankpootvliegen 
In het munitiedepot werden in 1988 een groot aantal slankpootvliegen gevonden (Pollet, 
niet-gepubliceerde gegevens, Vanlerberghe, 2002). De volledige lijst van deze 70 
soorten staat in bijlage. Hier komen een aantal rodelijstsoorten op voor (Pollet, 2000): 
Hercostomus nigripennis (Bedreigd) komt voor in heischrale graslanden in 
heidegebieden en in droge heide, ook maar minder abundant langs heischrale paden en 
dreven in bossen op zandgrond. Chrysotus laesus (Kwetsbaar) leeft in zonnige open 
habitats met een kortgrazige vegetatie, met een voorkeur voor eerder droge habitats op 
zandgrond. Deze soort kan ook voorkomen in heidegebieden aan de rand van vennen, 
of in open bostypes. Diaphorus oculatus (Kwetsbaar) is een typische soort van vochtige 
loofbossen met een rijke kruidenlaag, maar kan ook voorkomen in aangrenzende open 
biotopen met een voldoende ontwikkelde vegetatie. De soort wordt voornamelijk 
bedreigd door de vernietiging van vochtige bossen door te grootschalig kapbeheer. De 
bescherming van vochtige bossen in het algemeen en kleine vochtige bosrelicten in het 
bijzonder is geschikt om de soort in stand te houden. 
 
Het militair domein blijkt een grote waarde te hebben als belangrijkste vindplaats (of één 
van de weinige vindplaatsen) van een aantal zeldzame soorten, Telmaturgus tumidulus, 
Asyndetus latifrons, Campsicnemus alpinus, C. compeditus en Dolichopus vitripennis, 
die allemaal gebonden zijn aan vochtige heide (Pollet, 2000). 
 
Solitaire bijen (Apidae) 
Vanlerberghe (2002) vond één solitaire bijensoort abundant in het militair domein 
aanwezig: de Gewone slobkousbij (Macropis europaea). Deze soort blijkt sterk 
gebonden aan gebieden met Grote wederik (Lysimachia vulgaris). Dit zijn meestal 
oeverzones van vijvers, vennen, poelen, rivieren,... Hoger gelegen gronden zijn nodig 
voor nestgelegenheid Vanlerberghe (2002). 
 
Spinnen 
Tussen 1974 en 1980 werden in Houthulst in totaal 121 soorten spinnen (Araneae) en 
17 soorten hooiwagens (Opiliones) gevangen (Alderweireldt et al., 1993); soortenlijsten 
zie bijlage). Deze vangsten zijn afkomstig van een dertigtal plaatsen met uiteenlopende 
vegetatie (bos, droge en natte heide) uit het Munitiedepot. 18 % van de Belgische 
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spinnenfauna, en bijna driekwart van de Belgische hooiwagenssoorten, werd hier 
gevangen, wat wijst op het faunistische belang van het Militair Domei²n (Alderweireldt et 
al., 1993). 
In deze lijst uit de jaren ‘70 zitten 5 bedreigde en 8 kwetsbare soorten. Deze hebben als 
habitatvoorkeur voornamelijk droog schraal grasland, eventueel verruigd of met 
vegetatiepollen. Ook zijn er interessante soorten van droog loofbos met veel dood hout, 
of van zomen van droog loofbos, en een soort van open moerassig loofbos met 
zeggehorsten. 
 

2.4 Veldinventarisatie in kader van het beheerplan: zoogdieren 

2.4.1 Inleiding 

In kader van het opstellen van het beheerplan van het militair domein van Houthulst is 
een zoogdiereninventarisatie uitgevoerd in het domein. Het onderzoek werd uitgevoerd 
door Bob Vandendriessche. 
Uit het militaire domein Houthulst waren tot voor dit onderzoek weinig of geen gegevens 
beschikbaar over vleermuizen en andere zoogdieren. Naast Houthulst behoren de 
gemeenten Kortemark, Staden, Hooglede en Langemark-Poelkappelle voor deze 
faunagroep tot de minst goed geïnventariseerde gemeenten in West-Vlaanderen, in 
tegenstelling tot de omliggende regio’s zoals de IJzervallei en de Blankaart, het West-
Vlaamse Heuvelland of het Brugse Veldgebied en Houtland. Een van de weinige 
relevante historische gegevens betreft een kraamkolonie baardvleermuizen (Myotis 
mystacinus) op de kerkzolder van Merkem (eigen waarneming, 1999), die daar voor 
zover bekend nog aanwezig is.  
 
De geïsoleerde ligging van het Bos van Houthulst ten opzichte van de boscomplexen in 
het Brugse Houtland en het West-Vlaamse Heuvelland, samen met de grootschaligheid 
van het open landbouwlandschap eromheen, maken de aanwezigheid van gezonde, 
levensvatbare vleermuizenpopulaties niet vanzelfsprekend. De geïsoleerde ligging is 
negatief voor wat betreft aantallen, genetische diversiteit binnen de soorten als de 
soortenrijkdom op zich. Op West-Vlaamse schaal bevindt het Bos van Houthulst zich als 
bebost eiland halverwege tussen het Brugse Houtland en het West-Vlaamse 
Heuvelland.  
 

2.4.2 Doelstellingen 

Voor het onderzoek werden volgende doelstellingen gedefinieerd: 
 

• nagaan welke soorten vleermuizen ’s zomers in het gebied foerageren en 
mogelijk zicht te krijgen op aantallen of dichtheden; 

• het in kaart brengen van eventuele vliegroutes in het gebied; 
• het opsporen van eventuele kraamkolonies in boomholten; 
• een inschatting maken van het aanbod van voor vleermuizen geschikte 

boomholten in het gebied; 
• het nagaan van de huidige en potentiële waarde van de diverse militaire 

bouwwerken in het gebied als winterslaapplaats voor vleermuizen. 
 
In de mate van het mogelijke werden de onderzoeksresultaten aangevuld of in een 
ruimere context geschetst met historische gegevens uit de regio.  
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2.4.3 Materiaal en methoden 

Voor het registreren van geluiden van foeragerende vleermuizen werd gebruik gemaakt 
van een bat-detector van het type Pettersson D240 met heterodyne en time-expansion-
functie. Voor het opnemen van geluiden werd gebruik gemaakt van een mini-disc-
recorder (MZ-R35, Sony). Voor het analyseren van opgenomen geluiden werd gebruik 
gemaakt van het softwarepakket Bat Sound, van de Zweedse firma Pettersson. Voor het 
observeren van jagende vleermuizen in de schemering en voor het inspecteren van 
boomholten van buitenaf werd een verrekijker Kite Pallas 8x42 gebruikt. Voor het 
inspecteren van boomholten binnenin werd gebruik gemaakt van een boomcamera type 
‘Wireless Color TreeTop Peeper 4 (WTT4)’ van de firma Sandpiper Technologies. Voor 
het opsporen van vliegroutes werd vanaf zonsondergang en tot ongeveer 75 minuten na 
zonsondergang postgevat op of gewandeld langs strategische punten. Waarnemingen 
van foeragerende dieren en vliegroutes werden ingetekend op kaart. Waar in de tekst 
‘dwergvleermuizen’ worden vermeld, betreft het steeds de gewone dwergvleermuis 
(Pipistrellus pipistrellus), zoniet wordt de benaming ruige dwergvleermuis gebruikt, voor 
Pipistrellus nathusii. Voor het observeren van boven water jagende vleermuizen werd 
gebruik gemaakt van een schijnwerper. Voor het opsporen van kraamkolonies werd 
vanaf twee à drie uur voor zonsopkomst gezocht naar het typische ‘zwermgedrag’ dat 
vleermuizen rond invliegtijd vertonen rondom de kolonieplaats. Behalve de bunkers, 
werden er in het gebied geen gebouwen of zolders geïnspecteerd op aanwezigheid van 
vleermuizen. Ook werd geen gebruik gemaakt van zogenaamde vangstmiddelen (zoals 
netten en allerhande vallen) om sluitende determinaties van vliegende dieren te 
verkrijgen. Er werden geen dieren gevangen enerzijds om deontologische redenen en 
anderzijds omwille van wettelijke bepalingen. Desondanks zou het werken met de 
zogenaamde mistnetten in dit gebied een welgekomen aanvulling vormen op de overige 
inventarisatiemethodes, zeker voor wat betreft moeilijk opspoorbare soorten zoals de 
Franjestaart, de Grootoorvleermuizen en eventueel zelfs de Ingekorven vleermuis. 
Omdat geen determinaties in de hand werden uitgevoerd, worden in de 
soortbesprekingen de waarnemingen van alle vleermuizen van het geslacht Myotis en 
Plecotus dan ook onder voorbehoud gegeven. De geregistreerde geluiden laten namelijk 
wel een relatief betrouwbare tot zeer betrouwbare, maar met de huidige stand van 
kennis nog steeds geen sluitende determinatie toe. Deze onzekerheid wordt enigszins 
gecompenseerd door de beschikbare winterwaarnemingen, die - hoewel niet sluitend – 
het vermoeden van zomerse aanwezigheid van bepaalde soorten kunnen versterken, in 
dit geval van de Baardvleermuizen (Myotis mystacinus/brandtii) en de 
Grootoorvleermuizen (Plecotus auritus). 
 

2.4.4 Overzicht van de excursies 

14 april 2008: Van deze voorjaarsdag werd gebruik gemaakt om nog voor het in blad 
komen van de loofbomen een inschatting te maken van het aanbod aan voor 
vleermuizen geschikte boomholten.  
 
11/12 mei 2008: Bij valavond werden vliegroutes opgespoord, gedurende de nacht 
werden jagende vleermuizen geïnventariseerd en tijdens de vroege ochtend werd 
gezocht naar zwermgedrag, wat toelaat om door vleermuizen bewoonde bomen op te 
sporen.  
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26/27 juni 2008: Idem als 11/12 mei. Verder werden tijdens de avond 6 reeksen van 5 
vallen voor kleine zoogdieren opgezet (illustratie 2-12). Deze vallen werden gedurende 
de nacht en de volgende ochtend gecontroleerd en daarna op onscherp gezet. 
 
24 augustus 2008: Gedurende de vroege ochtend van 24 augustus 2008 werd gezocht 
naar zwermende vleermuizen. Later op de dag werden enkele boomholten 
geïnspecteerd met behulp van een boomcamera op de aanwezigheid van eventuele 
vleermuizen. 
 
27/28 september 2008: Idem als 11/12 mei 2008. Tijdens de avond werden de reeksen 
vallen opnieuw op scherp gezet. Deze vallen werden gecontroleerd gedurende de nacht 
en tot de ochtend.  
 
25 november 2008: In twee kleine bakstenen bunkertjes werd gezocht naar vleermuizen 
in winterslaap. Hetzelfde gebeurde in een beperkt deel van de leegstaande 
munitiedepots.  
 
Illustratie 2-12: Vleermuisroutes en locaties muizenvallen 
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2.4.5 Resultaten van de zomerexcursies 

14 april 2008: een verkenning door verschillende bospercelen gaf een eerste voorlopig 
beeld van het holteaanbod in het Bos van Houthulst. De conclusie is vrij eenduidig: het 
holteaanbod lijkt op het eerste zicht zeer beperkt. Enkel in een perceel centraal in het 
gebied (ten noorden van de reeks nog in gebruik zijnde munitiebunkers) in een bestand 
met oudere bomen, zijn drie bomen met geschikte holtes gevonden. Twee van deze 
holtes werden op 24 augustus 2008 geïnspecteerd m.b.v. een boomcamera, zonder 
resultaat. Een aantal boomholten elders in het gebied bleken bij inspectie m.b.v. een 
verrekijker slechts schijnholten te zijn, en dus ongeschikt voor vleermuizen.  
 
11/12 mei 2008: Gedurende deze nacht werd vooral het oostelijke deel van de westelijke 
helft van het bos doorkruist (illustratie 2-12). Bij valavond werd een kleine vliegroute 
(een drietal dieren) van vleermuizen van het geslacht Myotis gehoord in de dreef die 
noordelijk uitgeeft op de ‘Put De Moor’. Vermoedelijk betrof het hier Watervleermuizen, 
vermits later op de avond m.b.v. een schijnwerper drie Watervleermuizen (Myotis 
daubentoni) jagend werden waargenomen boven de Put De Moor. Boven de open plek 
rondom de Put De Moor werd bij valavond eenmaal kort een overvliegende rosse 
vleermuis (Nyctalus noctula) gehoord. Later op de avond werden omheen de Put 
frequent gewone dwergvleermuizen (Pippistrellus pippistrellus) en tweemaal een 
laatvlieger (Eptesicus serotinus) gehoord. Later op de avond en gedurende de ochtend 
werden verspreid in de bospercelen en boven kleine open plekken nog Gewone 
dwergvleermuizen gehoord. Eenmaal werd m.b.v. de detector een vermoedelijke 
Grootoorvleermuis (Plecotus spec.) waargenomen, maar de kwaliteit van de opname liet 
niet toe de waarneming te verifiëren. Verder werd nergens enig zwermgedrag van 
vleermuizen waargenomen. 
 
26/27 juni 2008: Gedurende deze nacht werd vooral het westelijke deel van de 
westelijke helft van het bos doorzocht (illustratie 2-12). De locaties en de resultaten van 
de inventarisatie van kleine zoogdieren m.b.v. vallen wordt verder besproken onder 
‘overige zoogdieren’. Zowel gedurende de nacht als gedurende de ochtend werden 
frequent en verspreid in het doorzochte gebied Gewone dwergvleermuizen gehoord. 
Eenmaal werd kortstondig een laatvlieger gehoord. ’s Avonds konden er geen 
vliegroutes vastgesteld worden en ’s ochtends werd nergens enig zwermgedrag 
waargenomen, hoewel op een plaats tot laat in de ochtend nog geregeld een jagende 
Gewone dwergvleermuis kon waargenomen worden.  
 
24 augustus 2008: gedurende de ochtend werd vooral het westelijke deel van de 
oostelijke helft van het bos doorzocht (illustratie 2-12). Door de slechte 
weersomstandigheden (koud en zeer mistig) werden gedurende deze ochtend haast 
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geen foeragerende vleermuizen waargenomen. Rond 6u in de ochtend werd boven een 
recent gegraven poel nog een jagende Watervleermuis waargenomen. Er werd 
gedurende de ochtend geen zwermgedrag vastgesteld. Inspectie van enkele 
boomholten (illustratie 2-12) leverde geen sporen van bewoning door vleermuizen op. 
 
27/28 september 2008: Gedurende de avond en nacht werd het oostelijke deel van de 
oostelijke helft doorzocht (illustratie 2-12). Verder werden ook de vallenreeksen op 
scherp gezet en gecontroleerd. De resultaten daarvan zijn besproken bij ‘overige 
zoogdieren’. In de omgeving van de loodsen aan de uiterste oostkant van het gebied 
werden enkele interessante geluidsopnames van mogelijke Grootoorvleermuizen en 
enkele vleermuizen van het geslacht Myotis geregistreerd. De resultaten daarvan 
worden besproken bij de soortbesprekingen. Er werd gedurende de ochtend geen 
zwermgedrag vastgesteld. 
 

2.4.6 Resultaten van de winterexcursies 

Op 25 november 2008 werd in o.m. twee bakstenen bunkertjes (illustratie 2-12) gezocht 
naar winterslapende vleermuizen. Het betreft twee bunkertjes die recent geen dienst 
meer deden als militair bouwwerk, en anno 2008 geschikter werden gemaakt als 
winterverblijfplaats voor vleermuizen. 
 
In bunker 1 werden geen vleermuizen aangetroffen. In bunker 2 werden vier 
baardvleermuizen (Myotis mystacinus/brandtii) aangetroffen. Elk van de dieren zat 
weggekropen in open voegen tussen de bakstenen. 
 
Behalve deze twee ingerichte bunkertjes werden ook enkele van de voormalige 
munitiedepots met openstaande deuren doorzocht. In depot 2543 werden twee 
Baardvleermuizen (Myotis mystacinus/brandtii) aangetroffen. In depot 2545 werd één 
Baardvleermuis (Myotis mystacinus/brandtii) gevonden. In twee van de depots aan de 
oostkant van het gebied (nummers 01 en 04) werd telkens één gewone 
Grootoorvleermuis aangetroffen. Niet alle depots aan de oostkant werden doorzocht.  
 
Een bijkomende telling werd uitgevoerd in december (alle barakken die open waren) en 
in januari (enkel de ingerichte objecten). Belangrijk is dat er één overwinterende 
Franjestaart werd aangetroffen zodat dus met zekerheid kan gezegd worden dat de 
soort in het gebied voorkomt. In de ene ingerichte bunker zaten er in januari al 12 dieren 
zodat de optimale inrichting ervan zeker prioritair is.  
 

2.4.7 Bespreking van de soorten 

Aan de hand van de Belgische soortenlijst en de gekende verspreiding wordt elke soort 
afzonderlijk besproken. Daarvoor is beroep gedaan op de gegevens uit het boek 
‘Zoogdieren in Vlaanderen’, aangevuld met eigen gegevens. Niet waargenomen soorten 
worden met enige uitleg opgesomd in . 
Merk op dat bij de soorten van het geslacht Myotis steeds onder voorbehoud over de 
soorten wordt gesproken. Niet alleen op geluid maar ook op zicht (bvb in winterslaap) en 
zelfs bij determinatie in de hand is het op naam brengen van deze soorten niet altijd 
gemakkelijk of zelfs onmogelijk. Bovendien brengt hedendaags genetisch onderzoek 
nog geregeld nieuwe soorten aan het licht. Daarom is een zekere voorzichtigheid in het 
claimen van ‘een zekere determinatie’ geboden.  
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Laatvlieger (Eptesicus serotinus) 
In Vlaanderen uitsluitend gebouwbewonende, algemene soort met minder eisen m.b.t. 
het landschap. Jaagt zowel in meer open landschap als in beboste gebieden. Het relatief 
lage aantal waarnemingen tijdens dit onderzoek heeft wellicht vooral te maken met de 
lage dichtheden in de regio, te wijten aan het geringe voedselaanbod en mogelijk in 
mindere mate met de beperkte beschikbaarheid van kolonieplaatsen in het grootschalige 
landbouwlandschap. Het creëren van open plekken in het bos en overgangssituaties 
komt deze soort ten goede.  
 
Baard- en Brandts vleermuis (Myotis mystacinus/brandtii) 
Deze twee nauw verwante en moeilijk te onderscheiden soorten worden doorgaans 
samen besproken. Algemeen wordt aangenomen dat de Baardvleermuis in Vlaanderen 
algemener voorkomt dan de Brandts vleermuis, maar harde gegevens zijn niet 
beschikbaar voor (West-)Vlaanderen. Bewonen zowel gebouwen als boomholten. 
Enkele van de tijdens dit onderzoek opgenomen geluidssignalen van het type Myotis 
(steile, zeer kortdurende FM-signalen zonder QCF) betroffen mogelijk 
Baardvleermuizen. Het voorkomen van een kraamkolonie van deze soort op de 
kerkzolder van Merkem en de aangetoonde aanwezigheid van deze soort (soorten) in 
winterslapende toestand in enkele munitiedepots, maakt de zomerse aanwezigheid 
ervan zeer aannemelijk. Beide soorten zijn gebaat bij een natuurgericht bosbeheer, de 
creatie van overgangssituaties (bosranden, begroeide oevers e.d.) en een betere 
connectiviteit met en in het omliggende landschap. 
 
Watervleermuis (Myotis daubentonii) 
Na de Gewone dwergvleermuis wellicht de meest algemene vleermuizensoort in 
Vlaanderen. Uitgesproken boombewoner die bij voorkeur jaagt boven niet begroeide 
wateroppervlakten. Stelt minder eisen aan de waterkwaliteit dan de meervleermuis. Is in 
het Bos van Houthulst waargenomen boven drie waterpartijen. Eenmaal (11 mei 2008, 
avond) werden drie dieren waargenomen boven Put De Moor. Hoewel er tijdens dit 
onderzoek geen kraamkoloniebomen van deze soort gevonden zijn, is de aanwezigheid 
ervan toch niet uitgesloten, en zelfs waarschijnlijk. Gezien de lage aantallen 
waargenomen dieren betreft het mogelijk (wellicht) een kleine groep, waarvan mogelijk 
meerdere dieren buiten het onderzochte gebied jagen (vijver ontmijningssite, 
Korversbeek enz). De soort heeft baat bij de aanleg van voldoende grote waterpartijen 
en bij een natuurgericht bosbeheer i.f.v. een duurzaam aanbod aan boomholten. 
 
Franjestaart (Myotis nattereri) 
Moeilijk opspoorbare soort in de zomer. Slechts enkele kraamkolonies bekend in 
Vlaanderen. In West-Vlaanderen vrij zeldzaam tot zeldzaam in winterverblijven (grootste 
aantallen in het Brugse Houtland). Elders in Vlaanderen minder zeldzaam tot vrij 
algemeen in winterverblijfplaatsen. Uitgesproken boombewoner. Een van de tijdens dit 
onderzoek opgenomen geluidssignalen (27/09/08) van het type Myotis (hoge 
pulsfrequentie, steile, zeer kortdurende FM-signalen zonder QCF-gedeelte, lage 
eindfrequentie) betrof mogelijk een Franjestaart. Dit wijst niet noodzakelijk op de 
zomerse aanwezigheid van deze soort, vermits het hier gezien de periode (eind sept.) 
kan gaan om een dier op doortrek. De soort heeft vooral baat bij een natuurgericht 
bosbeheer en een betere landschappelijke verbinding met het Brugse Houtland. Tijdens 
de wintertellingen werd één maal een overwinterende Franjestaart waargenomen zodat 
met zekerheid kan gezegd worden dat de soort in het gebied voorkomt. 
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Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) 
Deze soort wordt historisch beschouwd als een algemene soort in Vlaanderen, maar lijkt 
de laatste decennia merkbaar in aantal achteruit te gaan. In de bosarme provincie West-
Vlaanderen concentreren de waarnemingen zich in het Brugse Houtland en de West-
Vlaamse Heuvelstreek, met verspreide waarnemingen in de rest van de provincie. De 
soort lijkt te ontbreken in de Westhoekpolders. 
Dat er tijdens dit onderzoek slechts één waarneming van een Rosse vleermuis verricht 
werd, ligt weliswaar in de lijn van de gekende situatie, maar kan ook de schijnbare 
achteruitgang van deze soort illustreren. De soort heeft - naast het behoud van 
voldoende holle bomen - baat bij het behoud of de aanleg van natte biotopen (vennen, 
moerassen, natte weilanden…).  
 
Gewone dwergvleermuis (Pippistrellus pippistrellus) 
De Gewone dwergvleermuis is in Vlaanderen (en Europa) een van de algemeenste 
soorten. Het gaat om een zeer opportunistische, weinig veeleisende soort. De soort is 
gedurende het onderzoek tijdens elk inventarisatiemoment op de meest uiteenlopende 
plaatsen in het gebied waargenomen (in zowat alle bospercelen, langs bosranden, in de 
dreven, boven de waterplassen, enz…). Langs de zuidelijke betonweg situeert zich een 
vliegroute. Mogelijk of waarschijnlijk bevindt zich een kraamkolonie in een van de in 
gebruik zijnde gebouwen op het militaire domein. Als zomerverblijfplaats komen de 
leegstaande munitiedepots alleen in aanmerking voor individuele mannetjes. Als 
onderkomen voor een kraamkolonie komen deze gebouwen niet in aanmerking. De 
soort heeft vooral baat bij een goede sensibilisatie van de verantwoordelijke voor het 
beheer van de gebouwen op het domein in het geval er problemen zouden ontstaan 
door de aanwezigheid van vleermuizen. 
 
Gewone/grijze grootoorvleermuis (Plecotus auritus/austriacus) 
Omwille van het moeilijke onderscheid op geluid worden deze soorten vaak samen 
besproken. Desondanks is het onderscheid op zicht vrij goed te maken. De Grijze 
grootoorvleermuis is zeer zeldzaam in Vlaanderen. Het voorkomen van deze soort in het 
onderzochte gebied is erg onwaarschijnlijk. De Gewone (bruine) grootoorvleermuis is in 
Vlaanderen niet zeldzaam. In West-Vlaanderen is de verspreiding echter grotendeels 
beperkt tot de West-Vlaamse Heuvels en het Brugse Houtland. Hoewel enkele geluiden 
die tijdens het onderzoek werden geregistreerd mogelijk aan gewone 
grootoorvleermuizen waren toe te schrijven, was het wachten op de waarnemingen van 
twee dieren in winterslaap (25/11/08) om de aanwezigheid van deze soort in het gebied 
te kunnen bevestigen. Vermits de soort bekend staat als uitgesproken standsoort, is de 
kans reëel dat er in het gebied sprake is van een – weliswaar mogelijk kleine – 
kraamkolonie van deze soort. Als boombewoner heeft de soort baat bij een 
natuurgericht bosbeheer, maar als gebouwbewoner zou de soort ook kunnen profiteren 
van een betere connectiviteit tussen het nabijgelegen dorp Merkem en het Bos van 
Houthulst. Op ruimer niveau zou van alle soorten deze soort (samen met de 
Franjestaart) mogelijk het meest profiteren van een betere landschappelijke verbinding 
tussen de West-Vlaamse heuvelstreek en het Brugse Houtland. 
 

2.4.8 Inrichtingsmaatregelen voor de bunkers 

Het geschikt maken van de twee bakstenen bunkertjes als winterverblijfplaats voor 
vleermuizen is in dit gebied alleszins een zinvolle beheermaatregel. Het gebrek aan 
natuurlijke winterverblijfplaatsen (zoals zeer dikke holle bomen) wordt hierdoor enigszins 
gecompenseerd. Dat neemt niet weg dat een natuurgericht bosbeheer ook gericht moet 
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zijn op het behoud van voldoende oude en zeer oude (levende!) bomen in het 
bosbestand. Hoewel sommige van de voormalige munitiedepots blijkbaar minstens 
gedurende een deel van de winter (en mogelijk voor sommige vleermuizen gedurende 
de hele winter) dienst doen als winterverblijf, zou de afbraak van het grootste deel van 
deze gebouwen geen onoverkomelijke negatieve invloed op de aanwezige 
winterpopulatie mogen hebben. Aangezien vleermuizen in winterverblijfplaatsen niet 
territoriaal zijn, kunnen veel meer vleermuizen dan nu het geval is, in de resterende 
winterverblijfplaatsen overwinteren. Ondanks het kleine volume kunnen in de bakstenen 
bunkertjes in principe vele tientallen vleermuizen gezamenlijk de winter doorbrengen. Ze 
vormen daarbij niet noodzakelijk clusters maar kiezen elk een eigen plek, meestal 
weggekropen in een nis of een barst in de muur. Het binnenklimaat van de twee 
bakstenen bunkertjes kan ongetwijfeld nog verbeterd worden door de nog bloot liggende 
buitenmuren te cementeren, deze te bedekken met grond en deze te beplanten met 
goed doorwortelende struiken (geen bomen!). Dit zal ook de duurzaamheid van de 
gebouwtjes ten goede komen. 
 

2.4.9 Overige zoogdieren 

Bosspitsmuis, Bosmuis, Aardmuis, Rosse Aardmuis zijn gevangen. Daarnaast zijn 
Damherten, Steenmarter, Eekhoorn, Egel en Mol waargenomen. 
 

2.4.10 Conclusies en aanbevelingen 

Bosbeheer 
Het bosbeheer beïnvloedt op meerdere manieren de leefomstandigheden voor 
vleermuizen. Van directe invloed zijn het aanbod aan geschikte boomholten en het 
voedselaanbod. Niet zozeer de soortensamenstelling (hoewel loofboomsoorten de 
voorkeur genieten), maar wel een gezonde leeftijdsopbouw is van doorslaggevend 
belang voor een duurzaam holteaanbod. Het zijn vooral spechten die ervoor zorgen dat 
in een voldoende aantal bomen voor vleermuizen geschikte boomholten ontstaan. Een 
voldoende groot volume staand en liggend dood hout is een noodzakelijke voorwaarde 
voor een gezonde spechtenpopulatie. In dat perspectief kan eraan gedacht worden om 
het systematisch verwijderen van omgewaaide bomen (bvb voor brandhout) in bepaalde 
zones van het bos te vermijden. Uitgaande van voor vleermuizen ideale 
omstandigheden, zouden in het bosgebied - rekening houdend met de oppervlakte – 
meerdere tientallen geschikte holtes te vinden moeten zijn. Dit is op dit moment duidelijk 
niet het geval. In het gebied zijn opvallend weinig of geen vleermuizen waargenomen uit 
de groep die traditioneel als quasi-uitsluitend boombewonend beschouwd wordt, zoals 
Watervleermuizen, Rosse vleermuizen, Franjestaarten e.a. De Gewone 
dwergvleermuizen en Laatvliegers en in mindere mate de Grootoorvleermuizen vinden 
vaak een onderkomen in gebouwen. Het is niet ondenkbaar dat ook de 
Baardvleermuizen die eventueel in het gebied jagen en overwinteren, allen afkomstig 
zijn uit de kraamkolonie die zich bevindt op de zolder van de kerk in Merkem. Omdat het 
jachtgebied van de meeste vleermuizen zich naast het bos zelf ook over de omliggende 
landbouwpercelen zal uitstrekken, is ook het landgebruik daar mee bepalend voor het 
voedselaanbod jaarrond.  
 
Aanleg en beheer van open plekken en waterpartijen. 
De aanleg van open plekken in het bos waarbij waterpartijen, bloemrijke hooilanden en 
heidevegetaties ontstaan, vergroot de diversiteit aan jachtbiotopen en daarmee de 
diversiteit in het voedselaanbod. Een groter aantal open plekken in het bos, vergroot ook 
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het aanbod aan windluwe overgangsbiotopen (bosranden) waarvoor sommige soorten 
een duidelijke voorkeur hebben. Van de recent gegraven waterpartijen zijn alleen de 
grotere wateroppervlaktes als jachtgebied gekoloniseerd door watervleermuizen. De 
rijen van niet aaneengesloten kleinere wateroppervlaktes of de geïsoleerde poelen 
komen minder in aanmerking voor watervleermuizen, maar wel voor soorten als de 
franjestaart of de beide soorten dwergvleermuizen. Het dient gezegd dat waterpartijen 
waarvan het oppervlak volledig door plantengroei is ingenomen, minder of niet meer 
voor watervleermuizen in aanmerking komen. Voor de andere soorten speelt dit geen 
rol.  
 
Landschap 
Op West-Vlaamse schaal bevindt het Bos van Houthulst zich als eiland halverwege het 
Brugse Houtland en het West-Vlaamse Heuvelland. Op ruimer landschappelijk niveau 
kan het Bos van Houthulst als relatief groot bosgebied een belangrijke stapsteen vormen 
tussen beide gebieden, met als aansluitingspunten ten noorden van de Handzamevallei 
kasteeldomein Ter Heide, het Praatbos en het Arboretum van Koekelare en het bos van 
Wijnendale, in het oosten de recent aangeplante bossen in het zuiden van de gemeente 
Lichtervelde (Huwijnsbossen, Heihoek), in het zuiden de bossen ten oosten van Ieper en 
in het zuidwesten de kasteelparken van Boezinge, Elverdinge, Vlamertinge en Brielen 
en de Galgebossen.  
 
Op plaatselijk niveau verdient de landschappelijke verbinding tussen Merkem en het Bos 
van Houthulst aandacht. Door het verbinden van de bosfragmenten ter hoogte van de 
gehuchten Hoekske, Draaibank en Melane kunnen betere vliegroutes gecreëerd worden 
voor de vleermuizen die hun onderkomen hebben op de zolders van historische 
gebouwen in Merkem. 
 
Overige maatregelen 
Een vaak over het hoofd geziene bedreiging voor de meeste van onze inheemse 
vleermuizensoorten vormt de overvloed aan nachtelijk kunstlicht. Aangezien 
vleermuizen van nature lichtrijke omstandigheden mijden (om voor de hand liggende 
redenen, zoals o.m. het risico op predatie door dagroofvogels), verliezen op het eerste 
zicht perfect geschikte biotopen vaak aan belang door overmatige verlichting. Het 
verdient dan ook aanbeveling om in het onderzochte gebied na te gaan in hoeverre 
bepaalde nachtelijke verlichting niet zonder meer automatisch hoeft te worden 
aangeschakeld, of in hoeverre de uitstraling van noodzakelijke verlichting in bepaalde 
richtingen vermeden kan worden door bvb. schermbeplanting.  
 
Bunkers en voormalige munitiedepots 
De afbraak van voormalige munitiedepots kan in principe op elk moment van het jaar 
een gevaar inhouden voor de vleermuizen die er eventueel hun schuilplaats hebben. Het 
hoeft daarbij niet noodzakelijk om goed zichtbare kraamkolonies te gaan. Solitaire 
mannetjes kunnen jaarrond in dergelijke bouwwerken onderdak vinden. In minstens één 
onderzocht depot werd evenwijdig aan de nokbalk op de vloer een reeks 
vleermuizenuitwerpselen gevonden, wellicht afkomstig van een solitaire overzomerende 
Laatvlieger. Zeker bij afbraakwerken tijdens de wintermaanden (okt. - maart) dringt een 
voorafgaande inspectie zich op. Dit geldt in het bijzonder voor bepaalde types depots, 
zijnde de depots met gewelfplafonds. Een mogelijke bedreiging voor winterslapende 
vleermuizen in leegstaande munitiedepots vormt het houden van militaire oefeningen. 
De aanwezigheid van vleermuizen in depots waar dergelijke oefeningen doorgaan, kan 
vermeden worden door deze depots voor vleermuizen afgesloten te houden. Anderzijds 
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zou vermeden kunnen worden om oefeningen te houden in depots waarvan geweten is 
dat ze geschikt zijn als winterverblijfplaats voor vleermuizen (zoals de depots met 
gewelfplafonds). 
 

2.5 Huidig militair gebruik en toegankelijkheid 

Het munitiedepot kent nog actief militair gebruik. Volgende militaire activiteiten vinden 
nog plaats (de cijfers verwijzen naar illustratie 2-13): 
 

• In groep 1 (de munitiedepots zijn ingedeeld in groepen die zichtbaar zijn op 
figuur 2.7) zijn er vier reserve opslagplaatsen voor munitie (Mun Dumps nr 36 tot 
39) met bijhorende veiligheidszone (1). 

• Eén reserve IDG (2) 
• Bivakzones (3) en (4) 
• Te behouden munitiemagazijnen: groep 5 (5) 
• Oefenzones voor ontmijners (EOD en IED)  (6) (7) (8) 
• De zone met munitie IGLO’s wordt nog gebruikt voor de opslag van moderne 

munitie, springtuigen en springstoffen. Deze zone valt buiten het bestek van het 
beheerplan. 

 
Illustratie 2-13: Ligging van militaire activiteiten 
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Het militair domein Vrijbos - Houthulst is niet vrij toegankelijk. Iedere betreding moet op 
voorhand aangevraagd worden.  
 

2.6 Opbrengsten en diensten 

Geen gegevens gekend. 
 
FIGUREN 
Figuur 2.1: Kaart van de Ferraris 
Figuur 2.2: Vandermaelenkaart 
Figuur 2.3: Bosgeschiedeniskaart 
Figuur 2.4: Geologische kaart 
Figuur 2.5: Topografie en reliëf 
Figuur 2.6: Bodemkaart 
Figuur 2.7: Bodemgebruikkaart 
Figuur 2.8: Hoofdboomsoort en leeftijdsklasse 
Figuur 2.9: BWK: kaart b: waardering 
Figuur 2.10: Vegetatiekaart 
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3 DOELSTELLINGEN 

3.1 Globale doelstellingen 

3.1.1 Richtplan 

Het militair domein Vrijbos - Houthulst kent binnen de perimeter van het beheerplan 
momenteel drie gebruiken: 

1. Het domein wordt nog gebruikt als oefenterrein voor ontmijners. 
2. Op een aantal plaatsen is nog opslag mogelijk (illustratie 2-13).  
3. De overige zones worden beheerd in functie van bos en natuur. 

 
Deze verschillende gebruiken blijven behouden gedurende de volgende 
beheerplanperiode en worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Gezien het 
sporadisch gebruik voor militaire oefeningen en de mogelijke munitieopslag blijft het 
volledige domein afgesloten voor het publiek.  
 
Het richtplan (figuur 3.1) geeft in grote lijnen de natuurdoeltypes weer die gedurende de 
volgende beheerplanperiode op het domein worden nagestreefd. Het richtplan wordt in 
het beheerplan verfijnd tot op niveau van een bestand of een kleiner beheerelement. De 
eenheden van de legenda van het richtplan worden hieronder besproken. In 3.3 tot 3.8 
worden vervolgens de doelstellingen uitgewerkt. 
 
Complex van veldrusschraalland, heischraal grasland, vochtige heide, droge 
heide, pioniervegetaties en kleine landschapselementen 
Er wordt gestreefd naar behoud en de ontwikkeling van een complex van natte heide, 
droge heide, heischraal grasland pioniervegetaties en KLE’s in de open plekken binnen 
het domein. Dit complex wordt hoofdzakelijk gerealiseerd op de plaatsen waar groepen 
met munitiedepots zich bevinden of bevonden. Op middellange termijn en lange termijn 
worden het merendeel van de in onbruik geraakte gebouwen van groepen 1, 2, 3 en 5 
afgebroken en een deel van de schutsdammen afgegraven. Een verschillend beheer 
(vooral maaifrequentie) en een variabele abiotiek (vooral grondwaterregime) liggen aan 
de basis van het onderscheid tussen de verschillende natuurdoeltypes van dit complex. 
 
Tabel 3-1: Relatie tussen abiotiek, beheer en natuurdoeltypes 

Abiotiek  

Droog Vochtig/ Nat 

Maaien Veldruschraalland Heischraal grasland 

Plaggen  Pioniersvegetatie met 

Moeraswolfsklauw  Beheer 

Verwijderen 

boomopslag 

Droge heide (Struikhei) Vochtige heide (Gewone dophei) 

 
Poelen 
Voor de waterelementen die zich in niet bosbestanden bevinden, wordt gestreefd naar 
voedselarm, helder water met een zandige, minerale bodem. Op de oeverzone wordt 
ofwel een pioniersvegetatie van natte zandgronden ofwel vochtige heide nagestreefd. In 
de grootse vijver, put de Moor, is een fauna gebonden aan helder water een vereiste. In 
de waterelementen die zich in bosomgeving bevinden is de enige doelstelling helder 
water.  
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Hakhout 
In de zone tussen groep 3 en de omgeving van put "De Moor" wordt een gefaseerd 
hakhoutbeheer gevoerd. De meest vitale, grootkronige bomen worden gespaard als 
overstaanders. De zone wordt onderverdeeld in 10 hauwen. Om de twee jaar wordt een 
hauw gekapt (omlooptijd 20 jaar). 
 
Brandgangen en bospaden 
In de brandgangen en bospaden worden kansen gegeven aan de pioniersvegetatie. De 
brandgangen fungeren eveneens als corridors voor fauna om zich te verplaatsen tussen 
de permanente of tijdelijke open plekken in het bos. 
 
Spoorwegen 
De grindbanen van de verwijderde rails blijven behouden als bosexploitatiewegen. 
 
Bos 
Er wordt gestreefd naar een structuurrijk bos met gelaagdheid en open plekken. Het bos 
wordt beheerd volgens de principes van duurzaam bosbeheer. 
 
Naast het richtplan zijn ook de instandshoudingsdoelstellingen van de aangemelde 
habitats een belangrijk sturend element van het beheer. Het beheer moet er immers op 
gericht zijn om de goede staat van instandhouding van de habitats te bereiken en te 
behouden. 
 

3.1.2 Instandhoudingsdoelstellingen 

In tabel 3-2 wordt weergegeven wat - per habitattype - de actuele oppervlakte, de 
actuele staat van instandhouding, de doelstelling en de knelpunten zijn. Het habitattype 
‘2330 Open grasland met Corynephorus en Agrostis-soorten op landduinen’ is 
aangemeld voor het habitatrichtlijngebied maar is niet overgenomen in de 
instandhoudingdoelstellingen. Dit type komt voor op de koppen van de schutsdammen. 
In dit beheerplan wordt ervoor gekozen om dit vegetatietype te behouden voor zover dit 
technisch haalbaar is. 
 
Tabel 3-2: Instandhoudingsdoelstellingen 

Habitattype 

 

Actuele 

oppervlakte 

Actuele staat Doelstelling Knelpunten 

 

3130 0,82 gedegradeerd voldoende 

1-5 ha 

Verruiging, verstruweling en 

beschaduwing van de oevers. 

Eutrofiëring van de plassen door bladval. 

 

4010/4030/6230* 19,23 gedegradeerd voldoende 

ca. 20 ha 

 

Verruiging, verstruweling en verbossing. 

9120/9190 88,68 gedegradeerd voldoende 

90-110 ha 

Jong bos, nog weinig structuur, exoten 

(vnl. Amerikaanse eik). 

 

91E0* 0,77 gedegradeerd  

 

gedegradeerd Beperkte oppervlakte, oprukken 

Adelaarsvaren. Typische soorten in 

kruidlaag wijzen wél op potentie. 
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Tabel 3-3: Habitattypes met instandhoudingsdoelstellingen 

Habitatnr Omschrijving 

3130 

Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes –

vegetatie of met eenjarige vegetatie op droogvallende oevers (Nanocyperetalia) 

4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

4030 Droge heide (alle subtypen) 

6230* * Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems 

9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum) 

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten 

91E0* * Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion) 

 
3.1.3 Connectiviteit en patroonbeheer 

Illustratie 3-1 geeft schematisch weer welke connectiviteit en patroonbeheer er beoogd 
wordt in het militair domein Vrijbos - Houthulst. Binnen een bosmatrix worden op 
welbepaalde plaatsen complexen van heide en schrale graslanden ontwikkeld. Deze 
locaties worden intern binnen het domein met elkaar verbonden. Naar buiten toe worden 
verbindingen gezocht op twee niveaus:   

• op het niveau van het bos/natuurgebied Vrijbos en kwartier Steenstraat. Op dit 
niveau is een verbinding mogelijk naar het noordelijk gelegen domeinbos 
“Vrijbos”. Bestand 6a van dit domeinbos wordt immers omgevormd tot heischrale 
vegetatie. Naar de pas aangelegd open ruimte (2008) in het zuiden op het 
DOVO-terrein is eveneens een heischrale verbinding mogelijk. Deze 
verbindingen worden aangegeven op illustratie 3-1 en illustratie 3-2. 

• op een hogere landschappelijk niveau met andere heidegebieden in de 
omgeving. Gezien de geïsoleerde ligging is deze laatste connectie weinig 
waarschijnlijk. 

 
Illustratie 3-1: Schematische weergave van de beoogde connectiviteit in het militair domein van 
Houthulst. 
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1 Te behouden militaire infrastructuur 
2 Complex van veldrusschraalland, heischraal grasland, heide en pioniervegetaties 
3 Interne connectiviteit 
4 Externe connectiviteit binnen bos/natuurgebied Houthulst-Vrijbos 
5 Externe connectiviteit met andere heidegebieden (vb Vloetemveld) 
6 Bos 
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Illustratie 3-2: Connectiviteit op het niveau van het bos/natuurgebied Vrijbos en kwartier Steenstraat 
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3.2 Knelpunten 

3.2.1 Verruiging, verstruweling en verbossing 

Uit de vegetatiekaart (Zwaenepoel & Cosyns, 2006) blijkt dat de oppervlakte schrale 
vegetaties, pioniersvegetaties van natte zandgronden zeer fragmentarisch en in “weinig 
zuivere” vorm aanwezig zijn binnen het militair domein Vrijbos - Houthulst. Het 
wegvallen van het maaibeheer ter preventie van brand na het grotendeels wegvallen 
van de functie van munitiedepot heeft ertoe geleid dat zoomvegetaties met vooral 
Adelaarsvaren sterk uitgebreid zijn. Tegelijk met de ruigtesoorten is in de terreinen die 
nog wel gemaaid worden ook het aandeel soorten van voedselrijk grasland toegenomen 
ten koste van de oorspronkelijke heischrale elementen. Ook de pioniersvegetaties die tot 
15 jaar geleden op vele plaatsen in het munitiedepot nog als vrij zuiver te herkennen 
waren, in de sporen van de maaimachines, of wagensporen van de vrachtwagens of op 
spoorwegen, zijn door wegvallen van het beheer en het gebruik snel afgenomen in 
oppervlakte en kwaliteit. Een intensivering van het bos- en natuurbeheer is nodig om 
deze tendens te keren. 
 

3.2.2 Isolatie van heidefragmenten in de Brugse veldzone 

De sterke fragmentatie van relicten van heischrale graslanden en heiden binnen 
natuurgebieden en isolatie tussen natuurgebieden vormt een bedreiging voor de flora- 
en faunapopulaties ervan. Getuige hiervan is het recent uitgestorven Groentje dat niet 
meer op eigen kracht het militair domein Vrijbos - Houthulst kan herkoloniseren. 
 
De oppervlakte van heidefragmenten is vaak een belangrijke bepalende factor voor 
soortenrijkdom, zeker van kleinere oppervlaktes. Uit onderzoek van heidefragmenten in 
de regio blijkt echter dat de invloed van de onderlinge verbinding van de fragmenten 
veel belangrijker is voor het behoud van een voldoende gevarieerde en soortenrijke 
heidevegetatie (Piessens et al., 2005) dan de oppervlakte van de afzonderlijke 
fragmenten. Van belang hierbij is het voorkomen van een persistente zaadbank bij een 
aantal heidesoorten (Struikhei, Pilzegge, Trekrus, …). waardoor deze soorten tijdelijk 
ongunstige milieuomstandigheden kunnen overleven. Het beheer van heidefragmenten 
mag dus niet enkel focussen op de grote vlekken in een gebied maar ook kleinere 
snippers schrale vegetaties zijn van belang.  
 
Gezien het feit van dat het bos/natuurcomplex van Houthulst 25 km afligt van het 
dichtstbijzijnde vergelijkbare heidefragment en dat in het tussenliggende gebied vrijwel 
geen stapstenen aanwezig zijn, is het creëren van corridors met omliggende gebieden 
weinig realistisch. In het beheerplan moet er dan ook vooral gefocust worden op het 
adequaat verbinden van de heidegebiedjes binnen het domein. 

 
3.2.3 Atmosferische stikstofdepositie 

In Vlaanderen is de atmosferische stikstofdepositie afnemend maar nog steeds hoog. Dit 
zorgt ervoor dat plagplekken hier veel sneller dichtgroeien. Dergelijke omstandigheden 
geven vaak aanleiding tot vergrassing met Pijpenstrootje. 
 
Extreme ophoping van ammonium in de bodem kan voorkomen na plaggen. Deze 
ammoniumophoping duurt meestal anderhalf tot twee jaar en is aangetroffen in zowel 
natte als droge heide (de Graaf et al., 1998; Dorland, 2004 in Dorland et al, 2005). 
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Gedurende de periode met hoge ammoniumconcentraties is de bodemchemie weinig 
geschikt voor kieming en zeker niet voor definitieve vestiging van bedreigde 
plantensoorten uit soortenrijke natte heischrale milieus, terwijl de meer algemene 
soorten zoals Bochtige smele, Pijpenstrootje, Struikhei en Gewone dophei hiervan 
profiteren. Het gevolg is een soortenarme (natte) heidevegetatie waarin vrijwel alle 
doelsoorten ontbreken. Bekalking of het verhogen van de toestroom van zwak tot matig 
gebufferd lokaal kwelwater kan een belangrijke aanvulling van plaggen zijn om de 
vestiging van doelsoorten te verhogen. 
 

3.2.4 Veranderend bosbeheer 

Tot nu toe schoten regelmatig heidesoorten op op kapvlakten, of op voldoende open 
plekken in het bos. In het militair domein Vrijbos - Houthulst werd ook in de 
bosbestanden gemaaid tot halfweg de 20ste eeuw. De moderne mulitifunctionele en 
meer ecologische bosbouw met zijn lange omlooptijden, op zich een goede ontwikkeling, 
maakt dat de zaadbank van de heidesoorten uitgeput geraakt (Piessens et al, 2005). De 
trend naar meer of bijna uitsluitend opgaand bos zorgt er ook voor dat de bossen 
(tijdelijk) dichter en donkerder worden. Het opnemen van hakhoutbestanden in het 
beheerplan, groepsgewijze kap van Amerikaanse eik en dunningen in inheemse bos is 
een antwoord op dit knelpunt. 

 
3.2.5 Exoten en agressieve soorten 

Amerikaanse eik komt veelvuldig voor in de boomlaag. De intrinsieke biodiversiteit 
(aantal soortgebonden organismen) is laag voor Amerikaanse eik. Het strooisel breekt 
traag af en werkt verzurend. Bovendien zijn de bladeren groot en vormen een fysieke 
afdekking van de bodem in de herfst (bv. weinig kansen voor mossen). Het is een 
schaduwboomsoort zodat op armere standplaatsen geen kruidlaag kan overleven. De 
Amerikaanse eik heeft een sterke concurrentiekracht in alle leeftijdsstadia ten opzichte 
van de inheemse soorten op de armere standplaatsen, uitgezonderd Beuk. Amerikaanse 
eik is in staat tot massale uitzaaiing, zij het vooral in de kroonprojectie waarbij de 
zaailingen kunnen overleven terwijl inheemse soorten dit niet kunnen. De soort heeft ook 
een sterk opslagvermogen vanuit stobben. Zaailingen worden wel graag gegeten 
worden door Reeën (en Damherten) waarna ze meestal niet meer uitlopen. 
 
Adelaarsvaren is een sterk expansieve soort die zich via wortelstokken gemakkelijk kan 
uitbreiden. Heel wat Vlaamse bossen hebben een dominantie van Adelaarsvaren in de 
kruidlaag. De oprukkende Adelaarsvaren vanuit de bosbestanden vormt ook bedreiging 
voor de graslanden en de schrale vegetaties van de schutsdammen in de open plekken. 
Het beheer moet erop gericht zijn om deze soort terug te dringen. 
 

3.2.6 Gelaagdheid huidig bos 

De gelaagdheid van de bestanden is eerder beperkt met een slecht ontwikkelde 
struiklaag en nevenetage. Dit is deels eigen aan de bossen op arme standplaatsen. 
Bovendien bevindt het gros van de bestanden zich in de boomfase die zonder verstoring 
van nature eenvormig is. Het voorkomen van Berken, die een nevenetage vormen in 
heel wat bestanden is de belangrijkste vorm van gelaagdheid in het militair domein 
Vrijbos - Houthulst. De berken vestigden zich waarschijnlijk in de periode dat het 
maaibeheer werd opgegeven. Er zijn nog geen bestanden in de vervalfase, ook niet de 
oudste bomen in bestand 4a.  
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Een mogelijkheid om gelaagdheid te bevorderen is het doorlopend openen van de 
bovenetage door sterke hoogdunning. Hierbij moet gestreefd naar grondvlakken onder 
de 20 m² per ha en bij voorkeur rond de 15 m² per ha. De groepsgewijze kappingen van 
Amerikaanse eik zullen jonge fases induceren die horizontale, mozaïekgewijze variatie 
aanbrengen. Deze kan deels het gebrek aan verticale gelaagdheid compenseren met 
bijvoorbeeld het oog op vogelrijkdom. 
 

3.2.7 Herbicide gebruik.  

Langs de halve meter links en rechts van de omheining van het militair domein worden 
herbiciden gebruikt. Zowel voor de militaire veiligheid als om welzijn en milieutechnische 
redenen moet er een omheining staan omheen het militaire domein. Deze omheining 
moet onderhouden worden waarbij geen begroeiing toegelaten wordt die de draad kan 
beschadigen en/of een snelle visuele controle van de omheining verhindert. Om die 
redenen zijn alternatieven niet mogelijk maar wordt het gebruik tot een zo smal 
mogelijke strook beperkt. Verder is er de code van goede praktijk die dient nageleefd te 
worden om neveneffecten als verstuiving zoveel mogelijk tegen te gaan. 
 

3.2.8 Damherten  

Damhert kan een natuurlijke populatie van Ree deels vervangen. Vooral met het oog op 
vraat van verjonging zijn er parallellen. Enerzijds eten ze zaailingen van Amerikaanse 
eik en anderzijds is de kans groot dat ze zaailingen van inheemse soorten eten. 
Monitoring van de vraat van zaailingen is dan ook nodig.  
 
De damherten worden als wild beschouwd in het beheerplan. Er zijn geen doelstellingen 
voor de populatie zelf, maar populatiebeheer (door afschot of door afvangen, deze 
keuze wordt door het wettelijk kader bepaald) kan gebeuren om volgende redenen: 

1. veiligheid tijdens de militaire activiteiten in kwartieren Vrijbos en Steenstraat (dit 
is actueel de meest dwingende reden) 

2. belemmering van een redelijke doorgroei van inheemse bomen en struiken op 
plaatsen waar bosontwikkeling gewenst is (bijvoorbeeld in de groepenkappen 
van Amerikaanse eik) Dit lijkt actueel geen dwingende reden, maar dat kan 
veranderen tijdens de beheerplanperiode. 

 
3.2.9 Vernatting 

Uit de ecohydrologische studie (Ecolas , 2006) blijkt dat er gezien het huidige militair 
gebruik weinig ruimte is voor vernatting. De geringe grondwaterstandverhoging die kan 
bereikt worden leidt niet tot andere (waardevollere) vegetatietypes. Bovendien vormt een 
te sterke vernatting een bedreiging voor de momenteel oudere bomen in drogere 
bostypes (vb beuken).
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3.3 Ecologische doelstellingen  

3.3.1 Natuurstreefbeelden 

Structuurrijk en lichtrijk inheems eikenbeukenbos of eikenberkenbos 
Gezien het geschetste belang van kleine heidefragmenten wordt ook in het beheer van 
de bosbestanden rekening gehouden met heideontwikkeling. De doelstelling binnen de 
bossfeer is het streven naar lichtrijke inheemse bosbestanden met open plekken en 
lichtrijke boswegen. Binnen de boszones wordt ook gestreefd naar variatie in leeftijd van 
de bestanden. Samengevat betekent dit: 
 

1. een meer gevarieerd boscomplex door een omvorming naar gemengd bos met 
veel inheemse loofbomen met de daarvoor kenmerkende fauna en voldoende 
dood hout. Er wordt gestreefd naar een gelaagd bos met een relatief goed 
ontwikkelde struiklaag. In een groot aantal bestanden komt Amerikaanse eik 
voor (figuur 4.1). Deze soort wordt binnen een termijn van 20 jaar uit het bos 
verwijderd. Ook Amerikaanse vogelkers wordt binnen die periode verwijderd; 

2. een verhoogde oppervlakte schrale open plekken met heidevegetatie en 
kenmerkende fauna. Een netwerk van lichtrijke en heischrale boswegen moet de 
migratie van kritische soorten binnen de bosmatrix verbeteren; 

3. structuurrijke overgangen van bos naar open ruimten, waaraan bosrandsoorten 
onder de fauna en flora gebonden zijn (zie ook mantel-zoomvegetaties); 

4. het laten ontwikkelen van zware bomen en ook het zo min mogelijk verwijderen 
van dood hout uit de bestanden.  

 
Hoewel niet over grote oppervlakten aanwezig, zijn er lokaal afwijkende bostypes. Deze 
geven aanleiding tot natuurlijke variatie en worden behouden of versterkt door het 
beheer: 

• elzenrijk bos van nattere standplaatsen; 
• soortenrijke bestanden met Gewone es, Haagbeuk, Ratelpopulier. Deze soorten 

worden duurzaam in de menging behouden; 
• oud bos (het zuiden van bestand 4a) van voor WOI. Hier wordt integraal beheer 

toegepast. Exotenbestrijding en opvolging zijn de enige maatregelen. 
 
Een uitzondering zijn de bestanden 6a en 4a waar homogene Amerikaanse eik 
voorkomt. Het is niet zeker of deze gekapt zullen worden binnen de beheerplanperiode 
van 27 jaar waardoor deze delen van het bos niet inheems zullen zijn op het einde van 
de beheerplanperiode.  
  
Heischraal grasland, veldrusschraalland, droog grasland van landduinen en droge 
en natte heide 
De belangrijkste huidige en potentiële natuurwaarden binnen het militair domein zijn de 
nog aanwezige fragmenten van heischraal grasland, droge en natte heide. Gezien de 
Atlantische invloeden die de natuurtypes hier kennen verschillen ze van de Kempische 
heiden en hebben ze daardoor een unieke status in Vlaanderen. Dergelijke heiden 
komen in Vlaanderen enkel voor in de vroegere veldzones van de Vlaamse zandstreek. 
Dit heideareaal is in de voorbije eeuwen sterk ingekrompen en gefragmenteerd. In Oost- 
en West–Vlaanderen worden dergelijke heiderestanten nog teruggevonden in het militair 
domein Vrijbos - Houthulst, het militair domein van Vloethemveld, de bossen ten zuiden 
van Brugge, het Bulskampveld (Aanwijsputten, Gulke putten), het Drongengoed en 
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enkele gebieden op de zandrug van Maldegem – Stekene. Vele typische plantensoorten 
van heide vinden enkel nog in deze gebieden een geschikt habitat. Maar ook insecten 
zoals de Aardbeivlinder en het Groentje vinden hun laatste vliegplaatsen in deze 
heiderelicten. 
 
Daar het militair domein Vrijbos - Houthulst dergelijke heiderestanten herbergt, is het 
instandhouden en het uitbreiden van heischraal grasland, droge en natte heide een 
belangrijke doelstelling van het beheerplan. Bij het toekennen van een beheerdoel aan 
de afzonderlijke beheereenheden wordt waar mogelijk een onderscheid gemaakt tussen  
 

• graslandtypes Heischraal grasland sensu stricto en veldrusschraalland.  
 
Het exacte onderscheid tussen heischrale graslanden, blauwgraslanden 
dotterbloemgraslanden en veldrusschraalgraslanden is een discussie die nog 
lopende is onder vegetatiekundigen. In dit beheerplan wordt de meest gangbare 
indeling (Schaminée et al, 1995; Zwaenepoel et al., 2002; Janlink et al., 1995) 
gevolgd. Volgende types worden gebruikt: 
 

o Veldrusschraalland (klasse der matig voedselrijke graslanden): deze 
associatie omvat weinig of niet bemeste, eenmaal per jaar gemaaide 
hooilandgemeenschappen op natte, humeuze tot venige zandgrond of 
veengrond. In vergelijking met het blauwgrasland zijn ze gebonden aan 
meer wisselvochtige, voedselrijkere en zuurdere condities. De Veldrus-
associatie bevat geen exclusieve kensoorten, maar wordt getypeerd door 
de kencombinatie Klein glidkruid-Veldrus. De actueel best ontwikkelde 
veldruschraallanden bevinden zich in het westen van militair domein 
(bestand 9d). 

 
o Heischraal grasland sensu stricto (klasse der heischrale graslanden): 

deze graslanden zijn gebonden aan vrij zure, voedselarme, lemige, 
kleiige of venige gronden en bevinden zich vaak op de overgang van 
droog naar nat (vb. van blauwgrasland naar natte heide). Tandjesgras is 
het best vertegenwoordigd in heischraal grasland maar komt ook voor in 
andere graslandtypes zoals blauwgrasland. Zoals uit de klassenaam 
blijkt, is Borstelgras (Nardus stricta) ook een kenmerkende soort hoewel 
ze nagenoeg niet meer waargenomen wordt in Vlaamse heischrale 
graslanden. Het beste ontwikkelde heischraal grasland is beheereenheid 
5e. Ten zuiden en ten westen van dit bestand bevinden zich de beste 
potentiële standplaatsen. 

 
De oppervlakte waar potentieel heischraal grasland kan ontwikkelen is 
op korte termijn relatief beperkt ten opzichte van de oppervlakte 
veldrusschraalland, zeker als de inrichting van groep 3 nog lang op zich 
laat wachten. Daarom wordt de bestrijding van Amerikaanse eik in 7a 
aangegrepen om hier een permanente open plek te creëren met als 
doelstelling droge heide of heischraal grasland, naargelang het 
kiemingsresultaat. Deze wordt afgelijnd op de doelenkaart aangegeven 
en vormt een verbinding tussen groep 3 en de zone rond Put-de Moor 
Een gelijkwaardige oppervlakte zal ter compensatie verbossen in groep 
1. De oppervlakte van die verbossing is exact bepaald, de ligging is vrij 
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te kiezen naargelang de ontwikkeling in groep 1: als KLE centraal of als 
bosuitbreiding aan de rand. 

 
o graslanden van landduinen: naast droge heide komt op de koppen van 

de schutsdammen ook begroeiingen voor van standplaatsen van 
landduinen. Sommige van deze schutsdammen worden dan ook 
behouden of er wordt gezocht naar haalbare alternatieven. Minstens de 
actuele oppervlakte aan dergelijke graslanden moet behouden blijven. 
Afgeleid uit de vegetatiekaart die opgesteld is in 2005 bedraagt deze 
oppervlakte 0.91 ha. Voor deze berekening werd de oppervlakte van de 
top van de schutsdammen opgeteld die op de vegetatiekaart aangeduid 
zijn als vegetaties met heide en heischrale elementen. Bij de 
inrichtingswerken van groep zal de oppervlakte tijdelijk afnemen 
(afgraven schutsdammen en aanleg nieuwe zandbult) tot de nieuwe 
zandige koppen geherkoloniseerd zijn. 

 
• dwergstruikvegetaties:  natte heide en droge heide 

 
• pioniervegetaties van natte zandgronden  

De Moeraswolfsklauw-Snavelbiesassociatie valt onder dit natuurtype. De 
vegetatie komt voor in karrensporen, paden, open plekken in vochtige heide. De 
oevers van de plassen die beheerd worden in functie van Oeverkruidvegetaties 
zijn eveneens ideale standplaatsen. Pioniersvegetaties van natte zandgronden 
en natte heide bedekken nooit een volledige beheereenheid als natuurtype. Dit 
natuurtype wordt op de natuurdoelenkaart ofwel aangeduid op oevers van 
poelen of in complex met andere natuurtypes.  

 
Het onderscheid tussen de graslandtypes en dwergstruikvegetaties wordt bepaald door 
de intensiteit van het beheer, in casu de maaifrequentie. Het onderscheid tussen 
drogere en nattere types graslanden en heides wordt bepaald door de abiotiek, in casu 
grondwaterregime (tabel 3-1). 
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Illustratie 3-3: Schema van een lichtrijke bosweg met heide of heischrale bermen en 
mantels
 

25 m 

5 m 

15 m 

    5 m 
(0-15 m) 

 
heide of heischrale grasberm 

mantel (golvend) 

omgevend bos 

wegprofiel 

 

Vegetaties van voedselarme, zwakgebufferd water (Oeverkruidvegetaties) 
Actueel is het voorkomen van dergelijke vegetaties beperkt en bedreigd op het militair 
domein. Het voorkomen beperkt zich tot de oevers van Put de Moor en een aantal 
plassen in de omgeving. Kensoorten zijn Pilvaren en Veelstengelige waterbies. 
 
De standplaatscondities van Oeverkruidvegetaties zijn de volgende: 

• Zwak gebufferd, voedselarm water met lage concentraties stikstof en fosfor. 
Lage nutriëntenconcentraties blijven lang gehandhaafd wanneer de minerale 
onderwaterbodem oppervlakkig belucht wordt als gevolg van periodiek 
droogvallen. 

• In de zomer droogvallende (en dus een fluctuerend waterpeil), zwak hellende 
oevers met mineraal substraat en weinig tot geen ophoping van organisch 
materiaal. 

• Oevers met weinig beschaduwing en weinig bladval. Op die manier is er meer 
lichtinval en meer windwerking op de zwak hellende oeverstroken. Bladval leidt 
tot ophoping van organisch materiaal en eutrofiëring en moet daarom verhinderd 
worden. 

• Voldoende dynamiek (onder andere door wind, golfslag en fluctuerend peil) om 
successie naar bijvoorbeeld rietvegetatie of natte heide of struweel of verdere 
verlanding tegen te gaan. 
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Illustratie 3-4 geeft zeer schematisch de verwachte en ook nagestreefde ligging van de 
verschillende vegetaties voor. Min of meer concentrisch liggen rond elkaar: open water 
met amfibische oeverzone, natte tot vochtige heide of pioniersvegetatie van natte 
zandgronden, droge heide of schraal grasland. In het meeste gunstige geval ligt er op de 
grens met het omgevende bos een mantel.  
 
Illustratie 3-4: Schematische voorstelling van ven met oeverkruidvegetatie 

 
 
Hakhout 
Om duurzaam een lichtrijke, schrale bodemvegetatie in bosverband te ontwikkelen wordt 
één zone van 4,8 ha binnen het bos omgezet in hakhout. Na afzetten van hakhout 
ontstaan er immers opnieuw lichtrijke plaatsen waar heidesoorten kunnen kiemen. Op 
die manier wordt er telkens opnieuw een zaadbank opgebouwd in de ondergrond die bij 
een volgende afzetting kan kiemen. Belangrijk is om permanent droge heide in de 
omgeving te houden als bijkomende zaadbron. 
 
Mantel – zoomvegetaties 
Op de overgang van lage vegetaties (graslanden en heiden) naar bos worden over een 
afstand van 5 meter mantel-zoomvegetaties voorzien. De bedoeling is om een ruigere, 
maar boomloze zoomvegetatie te bekomen in de wegberm of de rand van het grasland, 
die overgaat naar een mantel (struiken, jonge bomen) als overgang naar het gesloten 
bos. Schematisch is dit weergegeven in illustratie 3-5. De mantel zal zich meestal 
situeren in de buitenste meters van het actuele bos omdat de lage vegetaties te 
waardevol zijn en te beperkt in oppervlakte om ze in te laten krimpen. 
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Illustratie 3-5: Schematische opbouw van een bosrand met struikenmantel (Stortelder et al. 2001). 

 
 
Grachten 
De ringgracht en overige grachten hebben helder water als doeltype.  
 
Poelen 
Er worden twee types poelen onderscheiden: 

• Poelen in open ruimtes. Deze poelen worden beheerd in het kader van 
botanische en faunadoelstellingen; 

• Poelen in bos. Deze poelen worden beheerd in het kader van 
faunadoelstellingen. 

 
Ruderale pioniersvegetaties van spoorwegen ed. 
De voormalige spoorwegen van groep 1 en 2 hebben geen specifieke botanische 
doelstelling maar worden wel gebruikt als exploitatieweg. 
 
Vleermuisbunkers 
Twee voormalige munitiebunkers werden in 2008 door het ANB ingericht voor 
overwinterende vleermuizen. Deze bunkers worden onderhouden en indien nodig verder 
aangepast. 
 

3.3.2 Doelsoorten 

Flora 
Vegetatietype Doelsoort 

Heischraal grasland Addertong, Gevlekte orchis, 

Heidekartelblad, Tormentil, 

Liggende vleugeltjesbloem, 
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Tweenervige zegge 

Vochtige heide Gewone dophei 

Droge heide Struikhei 

Oligotrofe wateren Pilvaren, Veelstengelige waterbies 

Pioniersvegetaties van natte 

zandgronden 

Moeraswolfsklauw, Ronde 

zonnedauw 

Vegetaties van landduinen Buntgras, Zilverhaver 

 
Fauna 
Tabel 3-4: Doelsoorten fauna 

Soort (* momenteel 
uitgestorven) 

Biotoop 

Dagvlinders 

Aardbeivlinder Heischraal grasland  

(Groentje*) Vochtige en natte heide 

Bruin Blauwtje Heischraal grasland 

Broedvogels 

Boompieper Heide met bomen of bosjes die dienen als uitkijkpost 

Boomleeuwerik Open, schaars begroeide terreinen met verspreide boom- of struikopslag 

Nachtzwaluw Overgangszones tussen verschillende habitats of mozaïeklandschappen zoals open 

bosgebieden en bosranden, kapvlakten, structuurrijke heideterreinen en 

zandverstuivingen met gediversifieerde overgangen naar open bos. 

Wielewaal Eiken-haagbeukenbos en eiken-berkenbossen 

Reptielen 

Levendbarende 

hagedis 

Vochtige heide, drogere biotopen zoals struikheidevelden, open plekken in bossen en 

heischrale graslanden 

Kamsalamander Landbiotoop: kleinschalige landschappen met hagen, houtwallen, rijen, rietkragen en 

vochtige bosjes 

Voorplantingsbiotoop: stilstaande wateren, sloten, grachten en vijvers 

Libellen 

Tengere grasjuffer Venige, dicht met grassen begroeide wateren 

Variabele waterjuffer Stilstaande, meestal vegetatierijke en zwakstromende wateren 

Azuurwaterjuffer Stilstaande wateren en laaglandbeken 

Bruinrode heidelibel Allerlei stilstaande wateren 

Steenrode heidelibel Allerlei stilstaande wateren 

Viervlek Stilstaande wateren met een rijke vegetatie 

Vuurjuffer Stilstaand en zwakstromend water 

Gewone pantserjuffer Stilstaand water met een dichte oeverbegroeiing 

Zwarte heidelibel Vennen en hoogveen 

 
Sommige van de hier geselecteerde doelsoorten komen actueel niet voor in het militair 
domein Vrijbos - Houthulst. Door de geïsoleerde ligging van het domein is spontane 
herkolonisatie door bijvoorbeeld Groentje onmogelijk. Herintroductie is dan een 
mogelijke optie maar is enkel zinvol wanneer de heidebiotopen en corridors zich binnen 
het domein optimaal ontwikkeld hebben. 
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3.3.3 Doelstellingen op bestandsniveau 

Op figuur 3.2 worden voor ieder bestand het beheerdoel weergegeven. Sommige 
bestanden bleken te groot om eenzelfde beheerdoel aan toe kennen. Daarom zijn 
bijkomende beheereenheden afgebakend (vlakelementen). Voor mantels en lichtrijke 
boswegen zijn lijnelementen afgebakend.  
 
Bestanden en vlakvormige beheereenheden en bestanden. 
Tabel 3-5 geeft de verschillende oppervlaktes weer van de natuurdoeltypes volgens de 
beheerdoelenkaart. In tabel 3-5 is geen rekening gehouden met  
 

• mantels; 
• lichtrijke boswegen; 
• de beukenrij op de militaire begraafplaats; 
• wegen en waterlopen; 
• de oppervlakte van de vleermuisbunkers. 
 

Er wordt ook vanuit gegaan dat de munitiegebouwtjes van beheereenheid 5f binnen de 
beheerplanperiode zullen opgeruimd worden wat op dit moment echter niet zeker is. Het 
bostype is in 2037 100% gemengd inheems bos waarvan het aandeel resterende exoten 
minder dan 10% van het grondvlak bedraagt in elk bestand. Voor delen van van 6a en 
4a waar nu homogeen Amerikaanse eik staat is het niet zeker dat die binnen de 
beheerplanperiode zullen gekapt worden. Deze zones worden immers beheerd in functie 
van de vrijstelling van kwaliteitsvolle Amerikaanse eiken. Deze delen (30 ha) kunnen dus 
nog homogeen exoot zijn op het einde van de beheerplanperiode. Anno 2008 zijn maar 
weinig doeltypes in een zuivere vorm aanwezig waardoor vergelijking met de 
vooropgestelde oppvevlakte aan doeltypes weinig relevant is. Tabel 2-14 geeft de 
huidige oppervlakte van de verschillende vegetaties weer. 
 
Tabel 3-5:  Oppervlakte (ha) van de verschillende doeltypes (vlakvormige beheereenheden) 

Beheerdoel Opp. (ha) Opp. (%) 

Water 

bospoel met helder water 0.4 0.3 

voedselarm en zwak gebufferd water 

met pioniersvegetatie van natte 

zandgronden 1.4 1 

Open natuurtypes 

complex van pioniersvegetatie van 

natte zandgrond/ vochtige heide 1.3 1 

veldrusschraalland 19.1 14 

heischraal grasland 4.1 3 

droge heide 0.3 0.2 

Bossen 

inheems loofbos 92.6 67.7 

inheems loofbos (integraal beheer) 5.6 4.1 

inheems bos (hakhout) 4.8 3.5 

Inheems bos (middelhout) 2.4 1.8 

inheems loofbos (parkbos) 1.7 1.2 

Overige 
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Beheerdoel Opp. (ha) Opp. (%) 

te behouden munitiedepots en andere 

militaire infrastructuur 1,3 1 

 
Lijnvormige beheereenheden 
 
De oppervlakte van lijnvormige beheereenheden wordt weergegeven in tabel 3-6. De 
oppervlakte van deze beheereenheden werd berekend door de lengte te met de 
vooropgestelde breedte. 
 
Tabel 3-6:  Oppervlakte (ha) van de verschillende doeltypes (lijnvormige beheereenheden) 

Beheerdoel Opp.(ha) Opp. (%) 

Lichtrijke boswegen (breedte: 25 m) 4.3 81 

Mantel (breedte: 5 m) 0.8 14 

Beukenrij rond begraafplaats 0.3 5 

 
3.4 Sociale en educatieve doelstellingen 

Gezien het nog actieve militair gebruik (zie 2.4) is het militair domein Vrijbos – Houthulst 
niet vrij toegankelijk en worden geen wandelpaden of fietspaden doorheen het domein 
voorzien. Op geregelde tijdstippen worden wel geleide wandelingen voorzien door ANB 
in overleg met Defensie.  
 

3.5 Militaire doelstellingen 

Het gebruik van bepaalde zones voor militaire oefeningen blijft behouden. Ook de 
functie als opslag van bijvoorbeeld munitie blijft behouden. In het domein loopt ook een 
MBT route die door militairen gebruikt wordt voor conditietraining. 
 

3.6 Cultuurhistorische doelstellingen 

Binnen het militair domein is het behouden van de militaire infrastructuur omwille van 
cultuurhistorische redenen niet gewenst. In het oudste gedeelte van het bos (het zuiden 
van bestand 4a en 6a) is er een loopgravenprofiel aanwezig dat bewaard blijft (geen 
actief beheer, enkel exotenbestrijding). 
 

3.7 Wetenschappelijke doelstellingen 

Binnen de perimeter zijn er een aantal plusbomen voor zaadoogst aangeduid (INBO). 
 

3.8 Economische doelstellingen 

Hout en ander organisch materiaal dat door het beheer zou worden voortgebracht, wordt 
zo goed mogelijk vermarkt. Vooral brandhout biedt actueel een goede afzet, maar ook 
energiehout of papierhout kan een interessante optie worden. Het hout wordt gewonnen 
door het uitvoeren van dunningen. De omlooptijd bedraagt 8 jaar. Er is geen bedrijfstijd 
voor de bosbestanden maar kaprijpe Amerikaanse eik wordt geoogst. Bij dunningen 
worden vitale bomen van gewenste soorten bevoordeeld, bij voorkeur bomen met een 
kwaliteitsvolle onderstam. De gemiddelde staande houtvoorraad van het bos is 280 m³/ 
ha. De waarden van de proefvlakopnames in bestanden 2e en 2c voor volume 
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Amerikaanse eik bedragen respectievelijk 253 m³ Am. Eik per ha en 358 m³ Am. Eik per 
ha. Een gemiddelde van 300 m³/ha wordt gebruikt om het volume te kappen 
Amerikaanse eik in de homogene groepen in te schatten. In totaal zal er ongeveer 5700 
m³ Amerikaanse eik worden gekapt. 
  
Een belangrijke randvoorwaarde is van toepassing in verband met de toegankelijkheid 
voor externen voor beheerwerken. Professionele bosaannemers mogen enkel buiten de 
diensturen in de week en tijdens de weekends aanwezig zijn in het domein en dienen 
gescreend te worden volgens de gebruikelijke veiligheidsvoorschriften. Volgens ANB 
vormt dit voor bosaannemers geen onoverkomelijk probleem. Het inschakelen van 
externe particulieren voor de exploitatie van brandhoutloten is echter niet aan de orde.  
 
Afzet van kroonhout, hakhout en dunningen met kleine dimensies moet dus gerealiseerd 
worden onder personeel van Defensie en van ANB. Dit maakt dat de 
beheermaatregelen die uitgaan van een oogst van kleine dimensies een prioritering 
moeten krijgen.  
 

1. de strikt noodzakelijke maatregelen om minimaal de doelstellingen te halen,  
2. maatregelen die een waardevolle aanvulling vormen, maar enkel onder 

voorwaarde van haalbaarheid worden uitgevoerd. 
3. de mogelijkheden voor afzet van brandhout aan professionele exploitanten moet 

onderzocht worden. 
 
FIGUREN 
Figuur 3.1: Richtplan 
Figuur 3.2: Beheerdoelkaart 
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4 BEHEERMAATREGELEN 

In dit hoofdstuk komen de verschillende maatregelen aan bod voor 70 beheereenheden 
(bestanden, lijnen, vlakken). De basisinformatie van de beheermaatregelen (met 
specifieke uitleg per beheereenheid) is digitaal opgeslagen in een beheerdatabank en 
kan door de beheerder worden geraadpleegd op verschillende manieren (tevens 
cartografisch) binnen een Windows-omgeving (Microsoft Access for Windows). Het is 
dan ook daadwerkelijk de bedoeling dat uitvoering van het beheer door middel van deze 
databank gebeurt (zie hoofdstuk 6). Deze basisinformatie is tevens per beheereenheid 
in fichevorm weergegeven in bijlage 9. 
 
Gezien dit een geïntegreerd bos- en natuurbeheerplan is, wordt hier de koppeling 
gemaakt tussen de verschillende vereiste maatregeltypologieën. In een 
natuurbeheerplan is sprake van: 
 

• Eenmalige inrichtings- en beheermaatregelen (hier aangeduid als 
‘omvormingsmaatregelen’ = O); 

• Terugkerend beheer op lange termijn (hier aangeduid als ‘regulier beheer’ = R); 
 
De hier weergegeven maatregelen kunnen hetzij als omvormingsbeheer, hetzij als 
regulier beheer, hetzij als beide voorkomen in de beheerplanning. 
 
In de beheerdatabank en in de fiches is tevens beheer voorzien dat pas uitgevoerd dient 
te worden als aan een criterium niet meer is voldaan; dit wordt aangeduid als 
criteriumafhankelijk (regulier) beheer.  
 
Reeds heel wat omvormingsbeheer vindt plaats binnen het kader van het LIFE-project 
DANAH. De maatregelen uitgevoerd in kader van dit project zijn beschreven in 
paragraaf 2.1.3. 
 
Het huidige militaire gebruik legt een aantal randvoorwaarden aan het bos- en 
natuurbeheer binnen het militair domein Vrijbos op. Begrazing met gedomesticeerde 
grazers binnen het domein is niet mogelijk gezien het domein ’s nachts bewaakt wordt 
met honden. Rond munitiegebouwen met een nog actueel militair gebruik mogen bomen 
maar een bepaalde hoogte bereiken (zie 4.1.10). Het uitvoeren van beheerwerken door 
burgers is niet mogelijk, ook niet in de weekends. 
 

4.1 Beheer volgens onderwerp 

4.1.1 Maaibeheer 

Maaien kan in alle schrale vegetaties toegepast worden. Het maaien is erop gericht om 
biomassa te verwijderen, met het oog op het bevorderen van biodiversiteit en 
natuurwaarde. Het is dan ook steeds verplicht het maaisel af te voeren. Het maaien kan 
gebeuren met een maaibalk of manueel met bosmaaier wanneer de vegetatie ruiger is 
of het jonge boomopslag betreft.  
 
Hier wordt het maaien toegepast in beheereenheden met schrale graslanden, de 
bermen langs de betonwegen en in beheereenheden met droge heide en natte heide. 
De frequentie van maaien bepaalt het uitzicht van de vegetaties. Weinig frequent 
maaien leidt tot vegetaties met dominantie van dwergstruiken, frequenter maaien leidt 
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tot begroeiingen die aansluiten bij heischrale graslanden. De aanwezigheid van 
Adelaarsvaren vormt in het militair domein van Houthulst een belangrijke sturende factor 
om de maaifrequentie te bepalen (zie ook 4.1.12 ). 
 
Beheereenheden die schraal grasland als doelstelling hebben, worden jaarlijks gemaaid 
(juli of begin augustus) tenzij het voorkomen van Adelaarsvaren hier ook een hogere 
frequentie oplegt.  
 
De bermen van de betonwegen worden één tot twee maal per jaar gemaaid. In deze 
bermen wisselen schrale zones en ruigere zones elkaar af. In de schrale zones volstaat 
éénmaal per jaar maaien, in de ruigere zones is twee maal per jaar maaien noodzakelijk.  
 
Gefaseerd maaien in de graslanden is noodzakelijk voor entomofauna. Bij iedere 
maaibeurt wordt een bepaald aandeel van het grasland niet gemaaid.  
 
In de droge heide is maaien van belang voor het verjongen van Struikhei. De frequentie 
van maaien is afhankelijk van de productiviteit van de Struikhei en varieert dus 
naargelang de bodemeigenschappen. Om een optimale verjonging van Struikhei te 
bekomen, wordt er in het voorjaar gemaaid. Om uitbreiding van grassen zoals 
Pijpestrootje of Bochtige smele te voorkomen moet voor de zaadzetting van deze 
grassen gemaaid worden dwz voor 1 juni.  
 
In natte heide wordt maaien minder toegepast, maar ook daar kan het soms zinvol zijn 
omdat oudere dophei plat valt en zo alles overschaduwt en andere planten bedreigt. 
Vooral mossen hebben hier sterk onder te leiden. In droge en natte heide met een 
aanzienlijk aandeel aan dwergstruiken is jaarlijks maaien normaal gezien niet nodig. Een 
maaifrequentie van 8 tot 10 jaar volstaat. Gezien het voorkomen van Adelaarsvaren die 
hier de heide binnendringt, is zeker in de beginjaren een hogere frequentie vereist. 
 
Het maaien van de heide wordt gecombineerd met het afzetten en verwijderen van 
boomopslag.  
 
De overgebleven schutsbermen vormen standplaatsen voor droge heide en vegetaties 
van landduinen. Zolang Adelaarsvaren deze schutsdammen inneemt, is twee maal 
maaien per jaar noodzakelijk. Wanneer de Adelaarsvaren verdrongen is, kan een lagere 
maaifrequentie aangehouden worden.  
 
De voormalige spoorwegen in de verschillende groepen worden éénmaal per jaar 
gemaaid om de ruderale pioniersvegetatie in stand te houden. 
 

4.1.2 Plagbeheer 

Plaggen bestaat uit het verwijderen van de bovenste humuslaag. Op die manier 
ontstaan geschikte omstandigheden voor de kieming van tal van heidesoorten vanuit de 
zaadbank. Deze beheertechniek wordt vooral toegepast in de natte heide om successie 
te stoppen en mogelijkheden te creëren voor pioniersvegetaties van natte zandgronden 
met bijvoorbeeld Zonnedauw en Moeraswolfsklauw. Op die manier worden nutriënten uit 
de strooisellaag en de organische lagen van de minerale bodem verwijderd. De nog 
aanwezige zaadbank bepaalt welke soorten na het plaggen opduiken. Om vergrassing 
tegen te gaan, plagt men best tot op de minerale bodem waarbij de organische laag 
volledig verwijderd wordt. Cyclisch plagbeheer wordt hier toegepast in een aantal 
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beheereenheden. Deze reguliere beheermaatregel heeft als doel om in deze 
beheereenheden een mozaïek van natte heide en pioniersvegetaties te creëren. 
Daarom wordt een beheereenheid nooit volledig geplagd maar wordt er telkens een 
welbepaald deel geplagd om noodzakelijke structuurvariatie voor doelsoorten als 
Aardbeivlinder te behouden. Het plaggen gebeurt machinaal maar toch kleinschalig 
genoeg om de mozaïekstructuur te behouden. De maatregel heeft een frequentie van 10 
jaar. 
 

4.1.3 Afbraak munitiegebouwtjes, schutsdammen en betonnen schuttingen 

Afbraak munitiegebouwtjes  
Op figuur 4.2 wordt weergegeven welke munitiegebouwen behouden blijven en welke 
afgebroken worden binnen de beheerplanperiode. Na afbraak wordt het puin van de 
gebouwen en fundering grondig verwijderd zodanig dat er op het terrein enkel mineraal 
zandig substraat overblijft. De gebouwtjes die aangeduid staan op de figuur als “te 
verwijderen”, worden afgebroken in de periode 2009-2010.  
 
De opruiming van groep 3 krijgt de laagste prioriteit. Momenteel is nog geen exacte 
datum van afbraak van deze gebouwtjes gekend. Het maaibeheer van de schutsbermen 
in deze groep wordt verder gezet. Als de afbraak toch van start zou gaan, wordt ze van 
noord naar zuid gefaseerd binnen de groep. 
 
Inrichting terrein na verwijderen munitiegebouwtjes buiten bos (schraal grasland) 
Voor de herinrichting van het terrein na verwijdering van de munitiegebouwtjes zijn een 
aantal alternatieven mogelijk. Doelstelling is om eenzelfde oppervlakte aan droge 
heidevegetaties en landduinen te behouden als vóór de beheerwerken. Een vereiste is 
dat het maaibeheer optimaal kan plaatsvinden want op dit moment is het afzonderlijk 
maaien van de schutsbermen te arbeidsintensief. Omwille van de huidige hoge 
natuurwaarde van deze schutsbermen worden van de groepen buiten bos de 
schutsbermen met de beste uitgangssituatie. Met het substraat van de overige te 
verwijderen schutsdammen worden de terreinen van de groep 1 en groep 2 optimaal 
ingericht naar haalbaarheid maaibeheer en behoud van droge, schrale vegetaties. De 
inrichtingsplannen voor groep 1 en 2 (opgemaakt door Foré, M) zijn opgenomen in 
bijlage. Om de evolutie naar heischraal grasland of veldrusschraalland te bevorderen 
wordt maaisel van andere goed ontwikkelde graslanden (bestand 5e en 9d) als 
zaadbron uitgestrooid op vers zandsubstraat. 
 
Schutsdammen binnen beheereenheden met inheems bos als doelstelling 
De schutsdammen binnen het inheems bos worden behouden en mogen verbossen. 
 
Verwijderen van betonnen schuttingen 
Op figuur 4.2 wordt ook aangeduid welke betonnen schuttingen verwijderd worden. 
 
Wegen en balast oude spoorwegen 
Verwijdering van steenslag is een gigantisch werk met onzeker perspectief in inheems 
bos. De voormalige spoorwegen van de groepen 1 en 2 wordt opengehouden om ze te 
kunnen gebruiken als exploitatiewegen. 
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4.1.4 Inrichting Put de Moor 

Put de Moor (bestand 7c) heeft voedselarm, zwakgebufferd water met kensoorten van 
de Oeverkruidklasse als doelstelling. Om deze doelstelling te bereiken dienen een 
aantal inrichtingsmaatregelen uitgevoerd te worden; 
 

• drooglegging en afvissen van de vijver 
• ontslibben van de vijver om een minerale zandbodem te verkrijgen 
• herprofilering van de oevers zodat er geleidelijke oevers ontstaan die tijdelijk 

kunnen droogvallen in zomer 
• herbepoting met Snoek 
• achteruitzetten van de bosrand om zonbeschenen minerale oevers te verkrijgen 
• saneren van eventuele stikstof en fosforbronnen en verzekeren van voldoende 

toevoer van zwakgebufferd water 
• geregeld plaggen van de oevers om standplaatsen voor pioniersvegetaties van 

natte zandgronden en Oeverkruidvegetaties  
• achteruitzetten van de bosrand, aanleg van een mantel  
• een heidestrook tussen de westelijke vijveroever en de mantel. 

 
4.1.5 Actief biologisch beheer van poelen 

Poelen in open bestanden 
 
Omdat Oeverkruidvegetaties pioniersvegetaties zijn, is terugkerend Actief Biologisch 
beheer nodig. Dit beheer voorkomt de successie naar rietvegetaties en verlanding, 
ophoping van organisch materiaal en beoogt een evenwichtige vistand zonder 
bodemwoelers (Karper, Brasem….). Actief biologisch beheer zorgt ervoor dat vijvers en 
poelen die zich niet midden in bos bevinden, de heldere toestand behouden. Daarom 
zijn de volgende maatregelen nodig: 
 

• het zevenjaarlijks droogzetten. Dit droogzetten heeft als doelstelling om het 
aanwezige organisch materiaal te laten mineraliseren. Een alternatief is het 
ontslibben van de poel met een kraan. 

• voorafgaand aan de droogzetting wordt de poel afgevist indien er vis aanwezig is 
en daarna eventueel herbepoot met Snoek. 

• 10 jaarlijks plaggen van de oevers 
 
Poelen in bosbestanden 
Voor de poelen die in bosbestanden liggen wordt gestreefd naar helder water. Waar 
mogelijk wordt de poelen vrijgesteld tijdens de dunningsjaren van het omliggende 
bestand zodanig dat er voldoende lichtinval is. De poelen worden om de 16 jaar ontslibt.  
 

4.1.6 Bekalken 

Na het plaggen wordt bekalkt om te vermijden dat zuurindicerende soorten de overhand 
krijgen. Hiermee zal geëxperimenteerd worden in het overgebleven deel van 7d dat nog 
geplagd moet worden. Mogelijk is dit ook relevant bij het herprofileren van Put De Moor. 
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4.1.7 Bosverjonging 

Bosverjonging vindt plaats op de locaties waar Amerikaanse eik gekapt wordt figuur 4.1. 
Om ruigteontwikkeling tegen te gaan wordt het takhout geruimd na kapping. In het 
groeiseizoen volgend op de kapping (juni - september) wordt geklepeld met een 
bosfrees. Deze beheermaatregel vormt het midden tussen klepelen en frezen. Er wordt 
gewerkt met een frees met vaste tanden waarbij het organisch materiaal vermalen wordt 
tot enkele centimeters in de bodem om de wortelhalzen van de zaailingen van 
Amerikaanse eik te raken. In tabel 4-2 is een overzicht gegeven van de ten nemen 
maatregelen. 
 
Verwacht wordt dat de zo gecreëerde open plekken vooral gekoloniseerd zullen worden 
door Berk. Een snelle kolonisatie door Adelaarsvaren vormt een risico. Om menging te 
verkrijgen en te verhinderen dat Adelaarsvaren oprukt in de open plekken kan het 
bijplanten van gewenste soorten met aanbevolen herkomt nodig zijn. Het gaat dan om 
de soorten Zomereik, Winterlinde en Haagbeuk. De daaropvolgende jaren vindt 
jongwasverpleging plaats met vrijzetten van de aangeplante soorten en maaien van 
Adelaarsvaren. Zie ook tabel 4-2 voor de concrete uitvoering van jongwasverpleging. 
 

4.1.8 Bosomvorming 

Bestanden met een groot aandeel Amerikaanse eik worden omgevormd tot inheems 
loofbos (zie figuur 4.1). Na 20 jaar van de beheerplanperiode met de omvorming voltooid 
zijn, zodat geen enkel bestand meer dan 10% exotenaandeel in het grondvlak heeft. 
Voor delen van de bestanden 6a en 4a waar nu homogeen Amerikaanse eik staat is het 
niet zeker dat die binnen de beheerplanperiode zullen gekapt worden. Deze delen (30 
ha) kunnen dus nog homogeen exoot zijn op het einde van de beheerplanperiode. 
 

4.1.9 Bebossingswerken 

Binnen deze beheerplanperiode zijn geen bebossingswerken gepland in het militair 
domein Vrijbos - Houthulst. In bestand 7a wordt wel een open plek gecreëerd die 
gecompenseerd wordt door een zoekzone voor herbebossing in bestand 9a (zie figuur 
3.2). 
 

4.1.10 Bosbehandelings- en verplegingswerken  

Reguliere dunning 
De dunningen van de bosbestanden zijn ingedeeld in vier reeksen volgens de 
hoofdomloop van 8 jaar. Bij reguliere dunning wordt er gestreefd naar een aandeel 
kwaliteitsvolle loofstammen binnen een rijk gestructureerd bosbeeld. Deze loofstammen 
hebben in de regel een takvrije stamlengte van niet meer dan 5 tot 7 meter. Er wordt 
gestreefd naar een omtrek van 200 cm op borsthoogte en op zo kort mogelijke tijd. 
Tabel 4-1 geeft weer welke soorten bij voorkeur vrijgezet worden bij een reguliere 
dunning.   
 
Tabel 4-1: Vrij te zetten soorten bij reguliere dunning 

Bosbestand Soort 

Ratelpopulier,  Berk 9b 

Winterlinde 11b 
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Bosbestand Soort 

Gewone es, Esdoorn, Haagbeuk 9e / 5d 

Zomereik, Beuk en berk overige bestanden 

 
Facultatieve dunning 
Midden tussen twee opeenvolgende reguliere dunningen is er de mogelijkheid voor een 
extra dunning vier jaar na de vorige. 
 
Hakhoutkap 
Hakhoutkap wordt toegepast in bestand 7a en in de bosranden waar een mantel-zoom 
gecreëerd wordt. Aan de zuidrand van bestand 4a, dat grenst aan bestand 5e wordt een 
hakhoutstrook aangelegd. De zone waar de mantel wordt aangelegd wordt het jaar na 
kapping geklepeld met een bosfrees.  
 
Voor het afzetten van hakhoutbestanden, mantels of struwelen wordt een 20-jarige 
cyclus aangehouden. Om de twee jaar wordt 1/10 van elke beheereenheid afgezet. 
 
Middelhoutbeheer 
In bestand 9e en het zuiden van bestand 5d is een middelhoutstructuur de 
beheerdoelstelling. In casu komt het beheer neer op hakhout onder een ijle gedunde 
bovenetage. De omlooptijd bedraagt 16 jaar. 
 
Veiligheidskappen en kappingen in kader van militair gebruik en infrastructuur 
In kader van het militair gebruik van het domein dienen op een aantal plaatsen te hoge 
of gevaarlijke bomen geveld te worden: 
 

• bomen die de afsluiting rondom het domein dreigen te beschadigen 
• bomen die een gevaar opleveren langs actief gebruikte wegen. Binnen één 

boomlengte van de rand van de weg worden gevaarlijke bomen geveld. Ook 
overhangende takken worden gesnoeid. 

• alle bomen met de stamvoet op minder afstand van de voet van de 
betonconstructie (bunker onder het talud van de iglo’s) dan de boomhoogte 
worden gekapt. Er gebeurde een kapping in deze zin in 2009, voorafgaand aan 
de beheerplanperiode. 

 
4.1.11 Bestrijding van exoten binnen de bosbestanden 

Amerikaanse eik 
Amerikaanse eik is de voornaamste exoot die grotendeels uit het gebied verwijderd 
moeten worden. Er wordt naar gestreefd om de bestanden vrij te maken van deze soort 
in een periode van 20 jaar. In 2037 mag geen enkel bestand meer dan 10% exoten in 
het grondvlak hebben. Het bestrijden van Amerikaanse eik bestaat uit twee fasen (zie 
4.1.7). 
Figuur 4.1  toont de plaatsen binnen het militair domein waar Amerikaanse eik in de 
boomlaag domineert.  Tabel 4-2 toont de beslissingstabel die gevolgd moet worden bij 
de opvolging van groepsgewijze kap van Amerikaanse eik. 
 
In groep 4 komt duidelijk een jongere aanplant voor van Amerikaanse eik dan in de rest 
van het militair domein Vrijbos - Houthulst. Deze zone overlapt met bestand 4a en 
bestand 6a. Hier wordt een afwijkend beheer voorgesteld. De beste Amerikaanse eiken 
worden vrijgesteld door dunning en pas op kaprijke leeftijd gekapt, ook al is dat na 2030. 
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Tabel 4-2: Beslissingschema beheermaatregelen na kapping Amerikaase eik (fictief voorbeeld voor 
periode 2010-2013 

Tijdstip maatregel Evaluatiecriterium Beheermaatregel 

Jaar 1:  

sept 2010 – apr 2011 

 Afvoer stamen en kruinhout > 7 cm 

diameter 

Aan de rand zetten of afvoeren van 

kruinhout < 7cm diameter 

Weinig zaailingen Amerikaanse eik Manueel verwijderen 

Vrij veel  zaailingen Amerikaanse eik 

+ voldoende inheems 

Manueel verwijderen 

Vrij veel zaailingen Amerikaanse eik Verwijderen met bosfrees 

Heel veel zaailingen Amerikaanse 

eik + voldoende inheems 

Verwijderen met bosfrees 

Jaar 1:  

eind aug 2011 

Geen zaailingen Amerikaanse eik Niets doen 

Jaar 2:  

begin juni 2012 

Hoge bedekking aan Adelaarsvaren Hoog maaien, boven de zaailingen van 

inheemse soorten 

Onvoldoende inheems (kwantiteit of 

kwaliteit) 

Groepsgewijs bijplanten  Jaar 2 

eind aug 2012 

Vraat damherten Populatiebeheer of rasteren 

Menging en dichtheid jongwas Mengingsregeling of vrijstelling Jaar 3  

begin juni 2013 Adelaarsvaren Hoog maaien, boven de zaailingen van 

inheemse soorten 

 
De lijnaanplanten van Lork en Fijnspar 
Waar Lork en Fijnspar een knelpunt vormen voor de ontwikkeling van natuurtypes van 
open ruimtes worden ze verwijderd. 
 
Amerikaanse vogelkers 
Volwassen bomen van Amerikaanse vogelkers komen her en der verspreid voor in de 
bestanden. Ze worden tijdens de reguliere dunningen geringd of gekapt en de stobben 
wordt ingestreken met glyfosaat. Indien zaailingen of struiken van Amerikaanse 
vogelkers voorkomen, worden deze ook bestreden. 
 

4.1.12 Controle van Adelaarsvaren  

Om te vermijden dat bij het creëren van tijdelijke open plaatsen in het bos (kappen van 
Amerikaanse eik) de Adelaarsvaren gaat koloniseren kunnen na de kapping gewenste 
boomsoorten ingeplant worden. Onder een gesloten dek van Adelaarsvaren kunnen 
geen bomen kiemen. 
 
Adelaarsvaren vormt de grootste bedreiging voor de heide en heischrale graslanden. 
Vanuit de bosrand rukt de soort op in deze beheereenheden en verhindert de kieming 
van gewenste soorten. In niet-bosbestanden wordt de Adelaarsvaren daarom bestreden 
door een intensief maaibeheer met meerdere maaibeurten per jaar. 
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4.1.13 Kapregeling 

De kapregeling wordt in bijlage 10 weergegeven De bosbestanden kennen een 
omlooptijd van 8 jaar in 4 reeksen. Vierjaarlijks is een facultatieve dunning voorzien. In 
de kaptabel is het dienstjaar het jaar van verkoping van de geschalmde dunning. 
 
Tabel 4-3: Beheer in bestanden met hakhout en middelhout 

Bestanden Jaartal (dienstjaar met hamering) 

7a, 4a_v1 2- jaarlijkse frequentie met ieder jaar 1/10 van de oppervlakte 

9e, 5d_v1 Middelhoutbeheer met een frequentie van 16 jaar 

 
4.1.14 Bosexploitatie 

De standaard schoontijd van 1 april tot 30 juni wordt nageleefd. Het uitslepen van het 
hout vindt plaats tijdens de droge periode van het jaar (augustus – oktober). Op die 
manier wordt de bodem zo min mogelijk gestoord.  
 

4.1.15 Gradiënten en bosrandontwikkeling 

Op een aantal plaatsen worden aan de bosrand mantels of mantelzoomsituaties 
ontwikkeld. Deze vermijden de bruuske overgang tussen bosrand en heidevegetaties en 
verhogen de structuurrijkdom. De mantels rond Put de Moor verminderen de bladval en 
schaduw op de oevers. De mantels worden aangelegd in de buitenste meters van het 
actuele bos omdat de lage vegetaties te waardevol zijn en te beperkt in oppervlakte om 
ze in te laten krimpen ten gunste van mantels en zomen. 
 

4.1.16 Soortgericht beheer: Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en fauna 

Aardbeivlinder 
De voornaamste oorzaken van de achteruitgang van de Aardbeivlinder zijn, naast het 
verlies van geschikte leefgebieden, het verruigen van schrale graslanden door aanrijking 
vanuit de omliggende landbouwgebieden en het achterwege blijven van beheer (INBO, 
2008). Ook de vergrassing van heide door stikstofdepositie is een oorzaak van 
achteruitgang. Een geschikt beheer voor de Aardbeivlinder moet ervoor zorgen dat 
waardplanten aanwezig blijven in een vrij korte vegetatie zodat ze bereikbaar zijn voor 
de eiafzet. Extensieve begrazing of gefaseerd maaien zijn hiervoor, afhankelijk van de 
grootte van het gebied, de meest aangewezen maatregelen. Het maaien gebeurt best in 
september omdat de poppen dan in de strooisellaag op de bodem liggen. Aangezien de 
Aardbeivlinder beschutting nodig heeft van bomen of struiken mogen die niet allemaal 
verwijderd worden. Om de soort te behouden in het militair domein Vrijbos - Houthulst is 
een aangepast maairegime nodig met de volgende richtlijnen: 
 

• de heischrale graslanden mogen niet verruigen. De Aardbeivlinder leeft op droge 
en vochtige, heischrale graslanden of heiden met een afwisseling van korte en 
hogere, kruidenrijke vegetatie, liefst in de beschutting van bomen of struiken. 

• een zuidelijke gerichte mantel-zoom is belangrijk om de rupsen te laten 
ontwikkelen 

• te kort maaien in het voorjaar is nefast voor rupsen. Anderzijds worden op 
plaatsen waar de waardplanten overgroeid worden door grassen of andere 
kruiden geen eitjes meer afgezet. Ideaal is een vegetatiehoogte van 20 cm in het 
voorjaar. Belangrijk is het drogere en warmere microklimaat van deze lagere 
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vegetaties (Van de Kerckhove, 2002). De eiafzet gebeurt van eind april tot 
midden juni.  

• jaarlijks maaien van de heischrale graslanden is voldoende. De graslanden 
worden best gefaseerd gemaaid dwz deels in juni en deels in september 

 
Groentje 
Hoewel het Groentje als uitgestorven beschouwd worden binnen het domein is een 
beheer in functie van deze soort nuttig omdat ook andere soorten hiervan meeprofiteren. 
Belangrijk voor deze kwetsbare soort is de combinatie van voldoende nectarplanten 
zoals Spork, braam en Gewone dophei; verspreid staande struikjes die dienst kunnen 
doen voor de balts en als uitkijkplaats voor territoriale mannetjes; genoeg waardplanten 
voor de rupsen, zijnde vnl. Gewone dophei maar ook Spork of Struikhei en genoeg 
warme, zonbeschenen hoekjes. 
 
De huidige geïsoleerde ligging van het militair domein maakt het weinig waarschijnlijk 
dat de soort er op eigen kracht opnieuw geraakt. 
 
Ronde zonnedauw, Moeraswolfsklauw 
De populaties met Ronde zonnedauw en Moeraswolfsklauw worden met een gericht 
plagbeheer in stand gehouden. Eventueel wordt licht bekalkt. 
 
Damherten 
Door monitoring wordt hef effect van damherten op de zaailingen van jonge bomen 
nagegaan. Indien er negatieve effecten zijn of de populatie te groot wordt, worden er 
dieren afgeschoten of weggevangen. Eventueel worden er exclosures geplaatst. 
 

4.1.17 Dood hout en oude bomen 

Er wordt gestreefd naar het laten ontwikkelen van zware bomen en ook het zo min 
mogelijk verwijderen van dood hout uit de bestanden. Er wordt aan gewerkt om de 
brandhoutconcessie van de militairen van het kwartier Steenstraat af te bouwen en te 
vervangen door een aanbod aan eenvoudig beschikbaar “vers” hout dat vrijkomt uit 
beheerwerken als hakhoutkap, mantelbeheer en mogelijk kroonhout uit dunningen of 
groepenkappen. 
 

4.1.18 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de jacht 

nvt 
 

4.1.19 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot gebruik niet-houtige bosproducten 

4.1.20 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot cultuurhistorische elementen  

In het gedeelte van het bos met een loopgravenprofiel (deel van de bestanden  4a en 
6a) dat integraal beheerd wordt, moet bodemverstoring tijdens beheerwerken absoluut 
vermeden worden. 
 

4.1.21 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de milieubeschermende functie 

Met het verwijderen van munitiegebouwtjes worden ook de asbestdaken correct 
verwijderd. 
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4.1.22 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de wetenschappelijke functie 

In het domein zijn een aantal plusbomen geselecteerd (INBO).  Deze zijn weergegeven 
op illustratie 4-1. 
Illustratie 4-1: Ligging plusbomen 

 
 
 

4.1.23 Werken die de biotische of abiotische toestand van het bos wijzigen 

Het ganse grachtenstelsel wordt onderhouden. Het gevaar van opstuwing van zuur 
regenwater in waardevolle vegetaties is te groot. Duikers worden allemaal vrijgehouden, 
bermen gemaaid en periodiek wordt ook het strooisel geruimd om te vermijden dat hierin 
bomen (zwart els, wilg) kiemen en doorgroeien. 
 
 
FIGUREN 
Figuur 4.1 Exotenbeheer 
Figuur 4.2 Eénmalig beheer: Verwijderen infrastructuur 
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5 UITVOERINGSPROGRAMMA 

De kaptabel is toegevoegd in bijlage 10. Van alle beheereenheden is een fiche 
toegevoegd in bijlage 9. 
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6 ONTHEFFINGEN, MELDINGS- EN VERGUNNINGSPLICHTIGE ACTIVITEITEN 

6.1 Algemene ontheffingen 

In deze paragraaf worden de meldings- en vergunningsplichtige activiteiten opgelijst met 
hun situering wat betreft locatie en tijd. Deze activiteiten hebben te maken met het bos- 
en natuurbeheer en niet met het militair gebruik. 
 
De geplande beheermaatregelen vereisen een opheffing van een aantal van de 
verbodsbepalingen van art. 35 van het ‘Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu (B.S.10/01/1998) gewijzigd bij decreet van 19 juli 
2002’. Art. 34, §1 vermeldt: ‘Het beheerplan vermeldt de maatregelen die worden 
getroffen voor het beheer en de inrichting van het gebied, waarbij voor redenen van 
natuurbehoud en natuureducatie kan worden afgeweken van de voorschriften van dit 
decreet, inzonderheid van artikel 35’. Hieronder zijn de verbodsbepalingen uit art. 35, §2 
opgesomd.  
 
1° individuele of groepssporten te beoefenen; 
2° gemotoriseerde voertuigen te gebruiken of achter te laten tenzij die nodig zijn voor het 
beheer en de bewaking van het reservaat of voor de hulp aan personen in nood; 
3° keten, loodsen, tenten of andere constructies te plaatsen, zelfs tijdelijk; 
4° de rust te verstoren of reclame te maken op welke wijze ook 
5° in het wild levende diersoorten opzettelijk te verstoren, vooral tijdens de perioden van  
voortplanting, afhankelijkheid van de jongen of overwintering en trek; ze opzettelijk te   
vangen of te doden; hun eieren opzettelijk te rapen of te vernielen of hun nesten, 
voortplantingsplaatsen of rust- en schuilplaatsen te vernielen of te beschadigen; 
6° planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen of planten of vegetatie op welke wijze ook te beschadigen of te vernietigen;  
7° opgravingen, boringen, grondwerkzaamheden of exploitatie van materialen te 
verrichten, welk werk ook uit te voeren dat de aard van de grond, het uitzicht van het 
terrein, de bronnen en het hydrografisch net zou kunnen wijzigen, boven- of 
ondergrondse leidingen te leggen en reclameborden en aanplakbrieven te plaatsen; 
8° vuur te maken en afval te storten; 
9° bestrijdingsmiddelen te gebruiken; 
10° meststoffen te gebruiken, met uitzondering van de natuurlijke uitscheiding als gevolg  
van extensieve begrazing; 
11° het waterpeil te wijzigen en op kunstmatige wijze water te lozen; 
12° het terrein op geringe hoogte te overvliegen of er te landen met vliegtuigen, 
helikopters, luchtballons en andere luchtvaartuigen van om het even welke aard. 

 
Er wordt een ontheffing voor volgende verbodsbepalingen gevraagd en hierna 
gemotiveerd: 
 
3° ontheffing op het verbod om keten, loodsen, tenten of andere constructies te 
plaatsen, zelfs tijdelijk  
� plaatsen van constructies in kader van wetenschappelijk onderzoek (vangkraal, 
vangnetten) of tent in kader van happenings rond natuureducatie e.d.  
 
4° ontheffing op het verbod om de rust te verstoren of reclame te maken op welke wijze 
ook;  
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� in kader van beheerwerkzaamheden (vb gebruik van kettingzagen, bosmaaiers…) 
 
5° ontheffing op het verbod om in het wild levende diersoorten opzettelijk te verstoren, 
vooral tijdens de perioden van voortplanting, afhankelijkheid van de jongen of 
overwintering en trek; ze opzettelijk te vangen of te doden; hun eieren opzettelijk te 
rapen of te vernielen of hun nesten, voortplantingsplaatsen of rust- en schuilplaatsen te 
vernielen of te beschadigen  
�in het kader van wetenschappelijk onderzoek en bestrijding van exoten  
�in het kader van de regulatie van de populatie  damherten 
 
6° ontheffing op het verbod om planten opzettelijk te plukken, te verzamelen, af te 
snijden, te ontwortelen of te vernielen of planten of vegetatie op welke wijze ook te 
beschadigen of te vernietigen  
� in het kader van wetenschappelijk onderzoek 
� in het kader van uitvoering van beheerwerkzaamheden (maaien, begrazen, plaggen, 
kappen en zagen…) 
 
7° ontheffing op het verbod om opgravingen, boringen, grondwerkzaamheden of 
exploitatie van materialen te verrichten, welk werk ook uit te voeren dat de aard van de 
grond, het uitzicht van het terrein, de bronnen en het hydrografisch net zou kunnen 
wijzigen, boven- of ondergrondse leidingen te leggen en reclameborden en 
aanplakbrieven te plaatsen;  
� in kader van de afbraak van de voormalige munitiedepots en de herinrichting van de 
terreinen achteraf 
 
8° ontheffing op het verbod om vuur te maken en afval te storten 
� om maaisel of boomopslag, hout… te kunnen verbranden of stockeren. 
 
9° ontheffing op het verbod bestrijdingsmiddelen te gebruiken  
om van het kapvlak van exoten met glyfosaat te behandelen,  
� om nazorg bij exotenbestrijding; 
� in een zone van 1 meter aan elke zijde van de afsluiting van het militair domein om 
onkruid te verdelgen 
  
11° ontheffing op het verbod het waterpeil te wijzigen en op kunstmatige wijze water te 
lozen  
� in kader van een ecologisch meer optimale waterhuishouding kunnen sommige 
grachten en/ of duikers niet meer geruimd worden  
 
 

6.2 Specifieke ontheffingen 

Volgende ontheffing wordt hier aangevraagd: 
- ontheffing van de wijziging van vegetaties (besluit van de Vlaamse regering van 

23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 
21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu), omwille 
van de nieuwe doelstellingen. Hieronder vallen de meeste omvormings- en 
sommige reguliere maatregelen. 
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6.3 Vemeldings- en vergunningsplichtige activiteiten 

Tabel 6-1 geeft de vemeldings- en vergunningsplichtige activiteiten weer.  
 
Tabel 6-1: Vermeldings- en vergunningsplichtige activiteiten 

Activiteit Vergunning/ melding 

Afvangen damherten Jachtvergunning 

Slopen munitiegebouwtjes Stedenbouwkundige vergunning 
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7 OPENSTELLING 

Zoals reeds geschetst in paragraaf 3.4 is het militair domein niet toegankelijk voor het 
publiek. Op geregelde tijdstippen worden wel geleide wandelingen gezamenlijk 
georganiseerd door ANB en Defensie. 
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8 MONITORING 

Monitoring komt neer op het herhaaldelijk meten van een aantal kenmerken van het 
gebied of het beheer, alsook het verwerken en beoordelen hiervan. De verwerking van 
deze gegevens moet aantonen of de geformuleerde doelstellingen gehaald worden. 
Indien dit niet het geval is, vormt monitoring de basis voor het bijsturen van het beheer 
of de beheerdoelstellingen. 
 
De monitoring moet rekening houden met de volgende voorwaarden: 

• ze moet gericht zijn op beheerevaluatie; 
• ze moet qua kostprijs en inspanning haalbaar zijn; 
• de intensiteit van de monitoring moet aanpasbaar zijn aan de 

inrichtingsmaatregelen. 
 
Naar de gemeten kenmerken wordt verwezen met de algemene term ‘parameters’. Er is 
onderscheid tussen: 

- stuurparameters: dit betreft vooral controle over uitvoering van inrichtingswerken 
of een beheerplan (evaluatie van vastgelegde criteria, beheeruitvoering en 
monitoring) 

- tussenparameters: dit betreft enkele abiotische kenmerken van het gebied, die 
een gewenste toestand moeten bereiken in functie van de doelstelling per 
perceel of beheereenheid; 

- doelparameters: hiermee wordt het resultaat van het beheer gemeten op het 
niveau van flora, fauna en recreatieve/educatieve infrastructuur. 

 
Voor de verschillende tussen-  en doelparameters is het verstandig om een steekproef 
te nemen. Hiertoe kan bv. gebruik worden gemaakt van het protocol dat door het INBO 
reeds is opgesteld (De Cock et al., 2007). Eerste ervaringen en kostenramingen leren 
wel dat dit een zeer arbeidsintensieve en kostelijke methode is. Op vraag van ANB is 
deze methode hier niet algemeen gevolgd maar is uitgekeken naar alternatievere, 
kostenefficiëntere monitoringsmethoden. 
 
Haskoning stelt voor, op basis van ervaring met beheerplanning en monitoring, om in 
vergelijking hiermee minder frequent en in wat minder detail maar wel op meer locaties 
de toestand op te volgen, zeker wat betreft de doelparameters van natuur. Hoewel deze 
benadering op zich minder toelaat om lokale trends statistisch te analyseren, is de 
kennis van de gebiedstoestand hoger en kan deze met veel minder middelen worden 
opgevolgd. Dit monitoringsplan is weergegeven in tabel 8-1 en is geënt op de context 
van beheerplanning. In dit verband bestaat er ook een beheerdatabank, waarin de 
monitoringsplanning en -uitvoering tevens is opgenomen. Dit instrument wordt 
besproken in bijlage 11. 
 
Naargelang ingrijpende beheermaatregelen worden uitgevoerd zullen zowel ruimtelijk 
als in de tijd een aantal zaken fijner bekeken moeten worden: bv. meer 
grondwaterkwaliteitsmetingen, frequentere kartering van doelsoorten. Hieronder worden 
de monitoringsmaatregelen kort besproken. De frequentie van monitoring wordt 
weergegeven in tabel 8-2. Gezien de inrichtingsmaatregelen van LIFE-DANAH wordt er 
in het begin van het beheerplan een hogere frequentie van monitoring vastgelegd. 
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Tabel 8-1: Monitoringsplan voor het beheerplan militair domein Houthulst-Vrijbos. Frequentie = 5 
betekent om de 5 jaar. 

PARAMETERS 

MONITORING 

 

Specificatie parameters of methode 

Stuurparameters (uitvoering beheerplan) 

Criteria evalueren (interactief 

met databank) 

Voor beheereenheden waar dit is gespecifieerd: criteria evalueren volgens voorziene 

jaarplanning. Dit betreft criteria die de beheerplanning van de volgende jaren kunnen 

wijzigen. 

Registratie van uitgevoerde 

maatregelen (interactief met 

beheerdatabank) Uitgevoerd beheer registreren  

Registratie van uitgevoerde 

monitoring (interactief met 

beheerdatabank) Uitgevoerde monitoring registreren (alleen tussenparameters en doelparameters) 

Up to date planning 

opmaken van beheer en 

monitoring (interactief met 

beheerdatabank) 

Na registratie van alle uitgevoerde beheer en monitoring (zie boven): 1) waar nodig de 

voorziene planning aanpassen (wegens nog niet uitgevoerd en/of andere aberraties); 

2) voor alle in het afgelopen jaar te evalueren criteria het resultaat (voldaan of niet + 

evt. opmerking) aanbrengen in databank. 3) Vervolgens nieuwe beheerplanning 

opmaken voor het volgende jaar of alle komende jaren 

Opvolgen exoten bestrijding zie tabel 4-2 

Tussenparameters (abiotische toestand) 

Grondwaterpeilen Registratie van het grondwaterpeil door divers of automatische peilmeters. De 

bestaande peilbuizen zijn geplaatst in kader van de ecohydrologische studie en 

hadden als doel een globaal beeld te krijgen van grondwaterpeil in het gebied. Om de 

monitoring meer af te stemmen op grondwaterafhankelijke vegetaties is het zinvol om 

peilbuizen te verplaatsten of bij te plaatsen in de natuurdoeltypes heischraal grasland, 

veldrusschraalland, natte heide en pioniersvegetaies van natte heide. 

Doelparameters (natuur, cultuurhistorie, recreatie & educatie) 

Flora en vegetatie 

Kartering doelsoorten intekenen van de doelsoorten op kaart met GPS 

Opnemen PQ’s Opnemen van de bestaande permanente quadraten (zie bijlage 11). Vier bijkomende 

permanente kwadraten worden gelegd in de doeltypes velrusschraalland, heischraal 

grasland en vochtige pioniersvegetaties. De bijkomende PQ’s  worden gelegd in 

9a/9c, 7d, 7b, 2b/2d. 

Vegetatiekaart vegetatiepatronen vlakdekkend intekenen 

Bosbouwkundige opnames Nagaan evolutie struiklaag en verjonging ten gevolge van dunningsbeheer. Hierbij 

worden op de vaste proefvlakpunten van de bosdat de cirkels van 2,25 en 4,5 m 

opgenomen. Evolutie in de boomlaag kan met een interval van 20 tot 27 opgevolgd. 

worden.  

Wasplaten Determineren en intekenen op kaart van wasplaten met GPS 

Fauna: opvolgen van doelsoorten 

Vlinders Jaarlijks meerdere malen lopen van vlinderroutes 

Broedvogels Broedvogelinventarisatie 

Libellen Libelleninventarisatie in voorjaar en zomer 

Vleermuizen 

Vleermuisinventarisatie zoals beschreven in paragraaf 2.4. Wintertelling van de 

ingerichte bunkertjes. 
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Tabel 8-2: Frequentie van de monitoringsacties (1 = elke jaar, 2 = om de twee jaar….) 

PARAMETERS MONITORING 2010 - 2020 2020 - 2037 

Stuurparameters    

Criteria evalueren (interactief met 

databank) 

1 1 

Registratie van uitgevoerde maatregelen 

(interactief met beheerdatabank) 

1 1 

Registratie van uitgevoerde monitoring 

(interactief met beheerdatabank) 

1 1 

Up to date planning opmaken van beheer 

en monitoring (interactief met 

beheerdatabank) 

1 1 

Opvolgen exoten bestrijding 1 1 

Tussenparameters   

Monitoring grondwaterpeil 

Met divers: driemaandelijks 

uitlezen 

Met divers: driemaandelijks 

uitlezen 

Doelparameters    

Kartering doelsoorten 2 5 

Opnemen PQ’s 2 5 

Vegetatiekaart 5 10 

Water en oeverplanten 2 5 

Bosbouwkundige opnames 10 10 

Wasplaten 2 2 

   

Vlinders en libellen 1 1 

Broedvogels 1-2 5 

Vleermuizen 5 5 
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9 KOSTENRAMING 

De uitgaven de volgende 27 jaar komen allemaal voort uit beheermaatregelen. Er zijn 
enkel inkomsten uit houtverkoop. De kost van het beheer ramen voor de komende 27 
jaar is een moeilijke oefening. Losstaand van de onbekende prijsevoluties in de 
toekomst wordt de inschatting ook bemoeilijkt door het criteriumafhankelijk beheer 
waarvan op dit moment niet geweten is hoe frequent deze beheermaatregelen zullen 
uitgevoerd worden. Vanwege die onzekerheid wordt enkel een kostprijs geschat voor de 
belangrijkste beheermaatregelen waarvan met een vrij grote zekerheid kan ingeschat 
worden dat ze in de loop van het beheerplan zullen uitgevoerd worden. De prijzen zijn 
exclusief BTW en afgerond tot 100€. 
 

9.1 Uitgaven 

Volgende beheermaatregelen vertegenwoordigen een kost. De kost wordt als constant 
beschouwd gedurende de volgende 27 jaar. Hierbij is abstractie gemaakt van inflatie, 
technische ontwikkelingen en nieuwe beheerinzichten die in de toekomst zullen 
ontstaan. Er wordt zonder de personeelskosten voor toezicht en veiligheid gerekend. 
 

9.1.1 Beheermaatregelen van open plekken 

Maaien van schrale graslanden 
 
De heischrale graslanden worden minstens één maal per jaar gemaaid bij voorkeur met 
machines met een zeer lage bodemdruk. Aan een kostprijs van 1600 € per ha (inclusief 
afvoer) wordt de totale kostprijs per jaar geschat in tabel 9-1. Naargelang de afbraak van 
de munitiegebouwtjes vordert, zullen meer hectares in maaibeheer genomen worden. In 
tabel 9-1 is een opdeling gemaakt naargelang het tijdstip dat graslanden in maaibeheer 
zullen komen. Bestand 7b met droge heide wordt actueel drie maal per jaar gemaaid.  Er 
wordt vanuit gegaan dat het drie maal per jaar maaien tot 2012 nodig zal zijn. 
 
Tabel 9-1; Kostprijsberekening op jaarbasis 

Beheereenheid Doelstelling 

Opp 

(ha) Beginjaar Frequentie 

Kostprijs 

per jaar 

Beheerplan-

periode 

5e heischraal grasland 0.3 2010 1 

9d veldrusschraalland 0.6 2010 1 

5b veldrusschraalland 1.4 2010 1 

7a_v1 heischraal grasland 0.24 2010 1 

2b veldrusschraalland 0.6 2010 1 

2d veldrusschraalland 0.7 2010 1 

2f veldrusschraalland 1.3 2010 1 

3b veldrusschraalland 0.6 2010 1 

9200 € 248.400 € 

 

9c veldrusschraalland 3.1 2011 1 

9a veldrusschraalland 5.9 2011 1 

14.400 € 374.400 € 

7b doge heide 0.3 2010 3 1400 € 13.000 € 

7b doge heide 0.3 2013 1 500 € 12.000 € 

TOTAAL (afgerond)  647.800 € 
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Maaien en afvoeren van bermen langs betonwegen (27 km) 
De eerste jaren worden de dreven twee maal per jaar gemaaid. Afhankelijk van de mate 
van verschraling wordt het maairegime aangepast. De huidige kostprijs voor twee maal 
per jaar maaien van deze bermen bedraagt 6000€. Er wordt geschat dat vanaf 2015 één 
maal per maaien voldoende zal zijn.  
 
Tabel 9-2: Kostprijs van maaien en afvoeren van bermen langs betonwegen 

Periode Kostprijs 

2010 – 2015 30.000€ 

2015 – 2037 66.000€ 

Totaal 96.000€ 

 
Vellen en snoeien van gevaarlijke bomen langs deze betonwegen. 
Jaarlijks worden de wegen gecontroleerd op overhangende takken en gevaarlijke 
bomen. Ook rondom de IGLO’s  in de bestanden 5b en 5d wordt dit uitgevoerd. De  
jaarlijkse kostprijs van controle van de wegen met eventueel veiligheidskap wordt 
geraamd op 4000€ per jaar of 108.000€ tijdens de beheerplanperiode. 
 
Maaien en afvoeren van lichtrijke boswegen 
De jaarlijkse kostprijs hiervan bedraagt 2300€ of 62.100€ gedurende de 
beheerplanperiode. Op de doelenkaart is 1500m lichtrijke bosweg voorzien. Deze 
boswegen worden jaarlijks gemaaid. De gemiddelde breedte van een bosweg is 15m. 
Jaarlijks wordt er dus 2,25 ha gemaaid. Aan een kostprijs van 1000€ per hectare 
vertegenwoordigt dit een kost van 2300€ per jaar. 
 
Maaien schutsbermen 
De overgebleven schutsbermen in groep I, II en III worden tweejaarlijks gemaaid. De 
kostprijs hiervan wordt geschat op 3500 €/jaar of 94.500 € voor de ganse 
beheerplanperiode.  
 
Afbraak munitiegebouwtjes en betonnen schuttingen 
De kosten voor de afbraak van de resterende gebouwtjes, gevolgd door 
natuurtechnische inrichting bedraagt 140.000€. Deze werken zijn gepland in 2009 - 
2010. De raming voor de afbraak van de resterende betonnen muren bedraagt 29.000€. 
 
Plaggen 
Plaggen wordt uitgevoerd in beheereenheid 7d en op de venoevers. Het plaggen wordt 
normaal kleinschalig, dwz verspreid over een terrein in vlekken van enkele honderden 
m² uitgevoerd.  
 
We rekenen met een plagfrequentie van gemiddeld eenmaal per 8 jaar en een 
oppervlakte van 1,3 ha pioniersvegetatie en vochtige heide. Gedurende de 
beheerplanperiode komt dit neer op 3 maal plaggen van de totale oppervlakte. De totale 
kostprijs wordt geschat op 7800€ (2000€/ha) tijdens de beheerplanperiode. 
 
Heidebeheer 
In bestand 7b wordt heidebeheer uitgevoerd. Het beheer bestaat voornamelijk uit het 
terugdringen van de Adelaarsvaren (zie tabel 9-1) en het 10-jaarlijks verjongen van de 
heide. In het begin van de beheerplanperiode wordt dit bestand drie maal per jaar 
gemaaid (zie 9.1.1). Daarna bestaat het beheer voornamelijk uit het verwijderen van 
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boomopslag. Er wordt ingeschat dat dit 9 maal nodig is gedurende de 
beheerplanperiode. De totale kostprijs bedraagt 500 € aan 200€/ha. 
 
Inrichting Put de Moor 
De inrichting van de Put de Moor bestaat uit ontslibben en afplaggen van oever. Om de 
exacte kostprijs te bepalen is bijkomend onderzoek nodig. 
 

Maatregel Kostprijs 

Ontslibben Afhankelijk van slibdikte 

Plaggen en afschuinen oevers 1000 € 

Totaal Bijkomend onderzoek nodig. 

 
Opschonen en afvissen poelen 
Zowel de poelen in bos als in de open gedeeltes worden om de 10 tot 15 jaar 
opgeschoond dwz. dat het slib verwijderd wordt en de oevers geplagd worden. De 
kostprijs voor het opschonen van een poel wordt geschat op 500€ voor een bospoel, 
700€ met het plaggen van oevers voor poelen in open terrein.  
 
Tabel 9-3: Kostprijs opschonen poelen 

Beheerdoel Aantal poelen Aantal maal opschonen Kostprijs 

bospoel met helder water 10 2 20 X 500€/poel = 10.000€ 

voedselarm en zwak 

gebufferd water met 

pioniersvegetatie van 

natte zandgronden 

4 2 8 X 700€/poel = 5600€ 

  Totaal 15.600€ 

 
9.1.2 Beheermaatregelen van bosbestanden 

Aanplantingen na groepenkap Amerikaanse eik 
In principe wordt gerekend op natuurlijke verjonging in de groepenkappen. Deze kan 
evenwel aangevuld worden door aanplantingen. Er van uitgaande dat van de 19 ha 
groepenkappen ongeveer een derde of 6 ha door aanplanting wordt aangevuld, ontstaat 
de volgende inschatting van kosten: 19.000 € voor het aanplanten van Zomereik. De 
exacte kostprijs is afhankelijk van de gevolgde maatregelen in het beslissingsschema in 
tabel 4-2. In deze kostprijs zijn enkel aankoop plantsoen en plantkosten ingerekend. 
 
Vrijstellingen en dichtwasverpleging 
In verjongingsgroepen wordt uitgegaan van drie vrijstellingen, waarvan de laatste het 
karakter van een vroege negatieve selectie (berk) krijgt aan elk 750 € per ha. Voor 19 ha 
komt dit neer op 14.300 €. 
 

9.2 Inkomsten 

De houtprijs wordt constant beschouwd. 
 

9.2.1 Houtverkoop 

Dunningen 
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We gaan uit van een oogst van 4 m³ per ha per jaar in de inheemse loofbosbestanden 
en het Amerikaanse eikenbestand in 6a en 4a. Uiteraard wordt niet jaarlijks overal 
geoogst, maar om de 8 of eventueel 4 jaar, waarbij dan 4 of 8 maal het jaarlijks 
gemiddelde wordt weggenomen. 
 
Aan een (laag ingeschatte) prijs van 25 € per m³ betekent de oogst van 10000 m³ een 
totale inkomst van 186.300€ in de volgende 27 jaar. 
 
Bosdoeltype ha oogst  

(m³ per ha per 

jaar) 

oogst  

(m³ per 

jaar) 

oogst  

(m³ per 27 jaar) 

opbrengst 

inheems 

loofbos 

73,5 4 294 7950 186.300 € 

 
Hakhoutbeheer 
De totale oppervlakte hakhout bedraagt 4,8 ha, mantels en lichtrijke boswegen niet 
meegerekend. Het hakhout heeft een cyclus van 20 jaar dwz dat er één keer geoogst 
kan worden binnen de beheerplanperiode. De geschatte oogst bedraagt 5 m³ per ha per 
jaar van dergelijk loofhout. Dit vertegenwoordigt aan 10 € per m³ een opbrengst van 4,8 
ha *X 5 m³/ha/jaar X 27 jaar X 10 €/m³ of 6.500 €. 
 
Middelhoutbeheer 
De totale oppervlakte hakhout met overstaanders bedraagt 2,4 ha. De geschatte oogst 
bedraagt 5 m³ per ha per jaar van dergelijk loofhout. De totale opbrengst wordt geschat 
op 5m³/ha/jaar x 27 jaar X 2,4 ha  X 25€ of 8.100 €  
 
Groepenkap Amerikaanse Eik 
De oppervlakte bos met een hoog aandeel Amerikaanse eik in de boomlaag bedraagt 
19,0 ha (figuur 4.1). Deze groepen worden gekapt tijdens de beheerplanperiode. Het 
gemiddelde houtvolume bedraagt 300 m³/ha. In totaal zal er dus 5700 m³ geoogst 
worden. Aan een gemiddelde prijs van 25€/m³ bedraagt de opbrengst dus 142500 €. Er 
wordt ingeschat dat klepelen nodig zal zijn in ongeveer de helft van de oppervlakte of 9 
ha. De opbrengst van deze maatregel is 750€/ha X 8ha of 6.000€ gedurende de 
beheerplanperiode.  
 
Solitaire Amerikaanse eiken worden verondersteld tijdens het dunnen te worden gekapt 
(zie hoger). Voor deze bomen worden geen extra kosten of opbrengsten te becijferd. 
 

9.3 Saldo 

Tabel 9-4 geeft een overzicht van de geschatte kostprijs van het beheer in euro, exlusief 
BTW. 
 
Tabel 9-4: Kostenraming uitvoering beheerplan in euro 

Uitgaven 

maaien van schrale graslanden 647.800 

maaien bermen 96.000 

vellen en snoeien van gevaarlijke bomen langs deze 

betonwegen. 108.000 

maaien en afvoeren van lichtrijke boswegen 62.100 
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maaien schutsbermen 94.500 

afbraak munitiegebouwtjes en betonnen schuttingen 169.000 

plaggen 7.800 

heidebeheer 600 

inrichtingswerken Put de Moor  

opschonen en afvissen poelen 15.600 

aanplantingen na groepenkap Amerikaanse eik 19.000 

vrijstellingen en dichtwasverpleging 14.300 

 Som uitgaven 1.234.700 

Inkomsten 

dunningen 186.300 

hakhoutbeheer 6.500 

middelhoutbeheer 8.100 

groepenkap Amerikaanse Eik 6.000 

 Som inkomsten 206.900 
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