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WAT IS EEN GEÏNTEGREERD BEHEERPLAN

Voorliggend geïntegreerd beheerplan omvat de bos- en natuurzones in het Sixtusboscomplex,
de nieuwe aanplanten te Eversambos te Alveringem en enkele geïsoleerde percelen aan de
Proosdijkvaart te Veurne. Het omvat aldus de toponiemen Couthof, De Lovie, Canadabossen,
Bardelenbos, Dozinghem, Wippehoek, Eikhoek, Sint-Sixtushoek, Eversambos en Venepebos
waaronder zowel openbaar domein als privédomein.

Naast een uitvoerige beschrijving van abiotiek, biotiek en toegankelijkheid zal het beheerplan
vooral dienen als een leidraad voor het beheer van de komende 20 jaar.
Dit beheerplan wordt opgesteld volgens de inhoudstafel van een geïntegreerd beheerplan.
Beheermaatregelen die in een goedgekeurd beheerplan worden vermeld zijn normaliter ver-
gund en dient er voor kappingen en kleinere inrichtingswerken geen afzonderlijke vergunning
meer te worden aangevraagd. Door een goedgekeurd beheerplan is men vrijgesteld van de na-
tuurvergunningsplicht en voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor zover
ze niet gepaard gaat met constructies groter dan 40 m2 (Art. 6.2)

De opmaak van het geïntegreerd beheerplan werd begeleid door een stuurgroep. De stuur-
groep kwam 3 maal samen en bestond uit volgende leden:

Wim Pauwels ANB - regiobeheerder Polders-Heuvelland en celhoofd Beheer
Hannah Van Nieuwenhuyse ANB - coördinator cel Beheer
Pierre Hubau ANB – boswachter
Lieven Dekoninck ANB – contact privébos
Bart Roelandt ANB – centrale diensten

Clint Callens Coördinator Bosgroep IJzer en Leie Vzw
Benoit de Maere d’Aertrycke Voorzitter Bosgroep IJzer en Leie Vzw
Luc Becue Bestuurslid Bosgroep IJzer en Leie Vzw

Marika Strobbe Erfgoedconsulent Onroerdend erfgoed

Jeroen Vandermarliere Duurzaamheidsambtenaar Poperinge
Bram Coppein Schepen van jeugd, milieu en groendienst Vleteren
Jacques Blanckaert Schepen van groen, landbouw, patrimonium en tewerkstelling Alveringem

Michel Gilté Westtoer

Op uitnodiging:

Dirk Cuvelier Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels
Jean-Pierre Devos Natuurgids, nakomeling beheerders Sixtusbossen
Gery Baes Couthovebos
Tom Verstraete Vennootschap Eikenhof
Broeder Michiel Sint-Sixtus abdij
Ria Decorte/Eddy Lobeau De Lovie
Magda Lemenu WBE Ieperlee
Paul Lebbe WBE Hoppeland

Hierbij willen we de werkgroepleden van harte bedanken voor hun inzet om voorliggend beheerplan te hel-
pen realiseren.

Fiches private eigenaars

Voor de private boseigenaars werd een afzonderlijk document opgemaakt die per private eige-
naar bestaat uit: een eigenaarsfiche, een bestandsfiche per privaat bestand en een bestanden-
kaart. Deze fiches werden goedgekeurd door de private eigenaars en zijn te raadplegen op de
cd-rom
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1 Administratieve gegevens

1.1 Situatieplan

Ligging: het plangebied is gelegen in het westelijk deel van de provincie West-Vlaanderen. De
onderzochte deelgebieden liggen op het grondgebied van de gemeenten Alveringem, Vleteren
en Lo-Reninge en van de steden Poperinge en Veurne.

Begrenzing: Het plangebied omvat bossen die deel uitmaken van het historische Sixtusbos.
Deze bossen bevinden zich in de IJzervallei en ten zuiden ervan.
Dit boscomplex wordt aangevuld met de bosplaats Venepebos ten noorden, op het grondgebied
Veurne, begrensd door de A18/E40 ten noordwesten en de Brugsesteenweg ten zuiden. Het is
duidelijk dat dit laatste bos ruimtelijk-ecologisch geïsoleerd ligt van de overige bosplaatsen1.

Figuur 1-1: Situering van het plangebied uitgebreid bosbeheerplan Sixtusbossen

1 Voor deze aanplanten wordt uitsluitend melding gemaakt in hoofdstuk 1, in de kadastrale overzichten en bestanden-
kaart en in de eigenaarsfiches, maar niet uitdrukkelijk in de overige kaarten of tekstbeschrijvingen.
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Plangebied: dit uitgebreid bosbeheerplan heeft betrekking op 301 ha 58 a 56 ca (=plangebied),
waarvan 207 ha (68,6 %) in openbare eigendom is en 94,6 ha (31,4 %) in private handen zijn.

Het plangebied is ingedeeld in 10 bosplaatsen die samen opgedeeld zijn in 181 bestanden.

Tabel 1-1. Overzicht bosplaatsen (zie begrenzing kaart 2.6)

Bosplaats Label Opp. (ha) in plange-
bied

Couthof CO 70,1
Canadabos CA 38,3

Eversambos EV 28,8
Eikhoek EH 3,8

Wippehoek WH 28,4
Sint-Sixtushoek SH 29,3

Bardelenbos BB 32
Dozinghem DO 37,7

De Lovie LV 30,3
Venepebos VB 2,8

Relatie met andere groene domeinen: zie kaart 1.3.

De bossen binnen het plangebied maken deel uit van een boscomplex dat echter sterk ver-
snipperd is onder meer door intensief landbouwgebied.

Ten noorden van het plangebied loopt de IJzer met daaraan grenzend de bosplaats
Eversambos. Ten oosten van Eversambos bevindt zich het Vlaams natuurreservaat “IJzer-
vallei”. Ten zuiden van het plangebied, op ongeveer 2,8 km ten zuiden van het Couthof be-
vinden zich het Helleketelbos (openbaar ANB-domein). Ook de Galgebossen (openbaar
ANB-domein) situeren zich in de omgeving: op minder dan een kilometer ten zuiden van
Wippehoek. Ten westen van de stad Poperinge ligt het gemeentelijk natuurgebied “De
Bommelaar”.

1.2 Eigendom, zakelijke en persoonlijke recht

1.2.1 Eigenaars en beheerders

Naam van het gebied: openbaar en privaat bos Sixtusbossen

Statuut: openbaar bos en privaat bos.

De bestanden vervat in dit geïntegreerd beheerplan hebben een totale oppervlakte van 301,5
ha (= plangebied) in openbare en private eigendom, zie kaart 1.1. Een overzicht van de verde-
ling van de kadastrale percelen over de bestanden is terug te vinden in bijlage 1 en op kaart
1.2.

Tabel 1-2: overzicht van de openbare en private eigenaars

naam statuut adres
oppervl.

(ha)
% aandeel
totaal

Openbare eigenaars

ANB openbaar
Jacob Van Maerlantgebouw, K. Al-
bert I-laan 1/2 bus 74, 8200 Brugge

206,2 68,4%

Provincie West-Vlaanderen openbaar
Leopold III-laan 41,
8200 Sint-Andries

0,75 0,25%
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naam statuut adres
oppervl.

(ha)
% aandeel
totaal

Private eigenaars

Becue Luc Privaat Proostdijkstraat 30, 8630 Veurne 2,8 0,89%

Billiet Dora Lia Privaat Wezestraat 47, 8850 Ardooie 1,68 0,56%

Boury Michel/Caveel Lena Privaat Leeuwerikstraat 9, 8640 Vleteren 0,4 0,13%

Coene Mariette Privaat Handstraat 9, 8972 Krombeke 1,42 0,47%

De Backer Roger/Creus Denise Privaat Veurnestraat 21, 8970 Poperinge 1,05 0,34%

De Lovie Privaat Krombeekseweg 82, 8970 Poperinge 30,23 10,05%

Debaene Libert/Ryckier Christiaene Privaat Prins Albertlaan 76, 8400 Oostende 0,24 0,08%

Delaere Wim/Callens Nele Privaat Heulekouter 41, 8560 Wevelgem 0,22 0,08%

Jonckheer Joris/Witdoek Jeanne Privaat
Korte eeckhoutmolenstraat 3, 8920
Langemark-Poelkapelle

0,46 0,15%

Komorowski Anne Marie/d’Udekem
d’Acoz Helene Marie

Privaat Losange 2, 6600 Bastogne 1,07 0,35%

Komorowski Anne Marie/Hare Ko-
ninklijke Hoogheid Prinses Mathilde

Privaat Losange 2, 6600 Bastogne 3,30 1,1%

Lamaire Bart Privaat Nachtegaalstraat 5, 8640 Vleteren 0,57 0,19%

Lombaert Robert/Missine Paula Privaat Ruiterijstraat 35, 8800 Roeselare 3,07 1,02%

Pillaert Roger/Vanquateghem Martha Privaat Eikhoekstraat 24, 8640 Vleteren 0,73 0,24%

Platteeuw Florent/Daneels Martine Privaat Noordstraat 145, 8630 Veurne 0,22 0,08%

Rebry Paul Privaat
Andreas Verbrigghestraat 4, 8972
Poperinge

0,29 0,09%

Syssau Alain Privaat Kallestraat 34, 8640 Vleteren 0,32 0,11%

Sint-Sixtus abdij Privaat Donkerstraat 14, 8640 Vleteren 18,83 6,2%

d’Udekem d’Acoz Bernard Privaat Munkenstraat 6, 8020 Ruddervoorde 9,35 3,1%

Vennootschap Couthove Privaat Losange 2, 6600 Bastogne 3,23 1,1%

Vennootschap Eikenhof Privaat
De Montmorencystraat 3a, 8908
Ieper

14,65 4,9%

Verholleman Daniël Privaat Duinkerkestraat 74g, 8970 Poperinge 0,52 0,17%

Het technische beheer in de openbare eigendommen wordt gevoerd door het ANB West-
Vlaanderen, Regio Polders-Heuvelland. De opbrengsten en investeringen gaan naar de desbe-
treffende openbare eigenaar.

De deelnemende privé-boseigenaars zijn aangesloten bij de Bosgroep IJzer en Leie vzw, die
een adviserende en coördinerende functie vervult met betrekking tot beheeringrepen en geza-
menlijke houtverkopen.

Verantwoordelijke beheerder openbare bossen:

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Provinciale dienst West-Vlaanderen
Regio Polders-Heuvelland
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74
8200 Sint-Andries (Brugge)
Regiobeheerder: Wim Pauwels
e-mail: wim.pauwels@lne.vlaanderen.be

Boswachter ANB: Pierre Hubau/Paul Guillemin (voor Eversambos/Venepebos)
tel.: 0479/67 95 75  /   0479/89 01 13
e-mail: pierre.hubau@lne.vlaanderen.be /  paul.guillemin@lne.vlaanderen.be
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Contact privé-bossen:

De Bosgroep IJzer en Leie vzw fungeert als aanspreekpunt voor de private eigenaars.
Contactpersoon: Clint Callens
Vaartstraat 7
8902 Zillbeke (Ieper)
tel.: 057/12.08.46
e-mail: clint.callens@west-vlaanderen.be

Opsteller beheerplan:

Grontmij nv
Meersstraat 138a
9000 Gent
Tel.: 09/241.59.20
e-mail: david.berten@grontmij.be

Voorliggend uitgebreid bosbeheerplan is geldig voor 20 jaar (2015-2034).

1.2.2 Zakelijke of persoonlijke rechten

Gebruiksovereenkomsten

Voor de meeste open ruimten in het Bardelenbos, Dozinghem, de Wippehoek en de Eikhoek in
eigendom van ANB zijn jaarlijks hernieuwbare gratis gebruiksovereenkomsten afgesloten. Aan
deze gebuiksovereenkomsten zijn een aantal randvoorwaarden gekoppeld (maximum veebe-
zetting, nulbemesting,…) waaraan de landbouwer moet voldoen. De percelen in eigendom van
de Provincie West-Vlaanderen in de Wippehoek (15a en 15y) zijn in langdurige erfpacht gege-
ven (27 jaar) aan ANB.

Tabel 1-3: Jaarlijkse gebruiksovereenkomsten afgesloten voor 2014 in het plangebied.

Gebied gebruiksperceel 1 gebruiksperceel 2 Opmerkingen

Eikhoek 1) 1y

Oostvleteren, 1°Afd., Sie B, nr.363b (deel) --  opp: ca.72a
Beheer:met graasbeheer: vanaf 1 mei stootbegrazing met
schapen. Nadien wordt verder begraasd met 2 à  3 paar-
den

Wippehoek 1) 1y (deel) 2) deel 14z, deel
40d

1) Oostvleteren 1°Afd., Sie B nr.923a (deel) -- opp.1Ha
00a  Beheer: 2 maaibeurten, de eerste vanaf 15 mei
2) deel 14z Poperinge 5°Afd., Sie B nr. 246c -- opp. 51a
95ca deel 40d Westvleteren 2°Afd., Sie D nrs. 372b (deel)
en 378 (deel) -- opp. 75a 00ca   Beheer: maaibeheer in 2
beurten vanaf 15 mei

Sixtusbos 1) 14x(deel a)
Poperinge 5°Afd., Sie B, nr. 279e -- opp. 74a 36ca
Beheer: gebruik als akker met normale bemesting.
Art. 5 en 6 niet van toepassing

Sixtusbos 1) 16y 2) 18y

1) Poperinge 5°Afd., Sie.B, nr. 452e & 452l -- opp. 1Ha
05a 23ca
2) Westvleteren 2°Afd., Sie B nr. 511 -- opp. 70a 10ca
Beheer voor beide: maaibeheer in 2 beurten vanaf 1 juni

Sixtusbos 1) 17y 2) 14x deel b

1) Westvleteren 2°Afd., Sie B, nr. 432b -- opp. 59a 95ca
2) Poperinge 5°Afd., Sie B, nrs. 279b & 279c - opp. 51a
63ca Beheer: 1) beheerd als open ruimte met landschap-
pelijk karakter vanaf 1 mei. Art. 4, 5 en 6 niet van toepas-
sing      2)gebruik als akker met normale bemesting. Art. 5
en 6 niet van toepassing

Sixtusbos 1) 12y, 14y en
deel 27a

Poperinge 5°Afd., Sie B, nrs.421e, 421d, 42c, 282c, 282d,
282e(deel), 282f, 285c(deel) + Westvleteren 2°Afd., Sie C,
nrs. 635k, 639e, 639f, 639g, 644c(deel) en 645c -- opp. ca.
2Ha 70ca    Beheer: maaibeheer in 2 beurten vanaf 1 juni,
Specifiek beheer fruitbomen nog te bepalen!
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Gebied gebruiksperceel 1 gebruiksperceel 2 Opmerkingen

Wippehoek 1) 4y, 5y, 6y

Poperinge 2°Afd. Sie B nrs. 6g, 6f(deel), 10e(deel),
12c(deel) en 12d -- opp. Ca. 4Ha 37a 66ca
Beheer: maaibeheer + nabegrazing vanaf 15 juni of
graasbeheer (Jacobskruiskruid!) vanaf 15 mei

Wippehoek 1) 13y, 12y
Reninge, 3°Afd., Sie D 1318a (deel)  + Vleteren-Woesten
3°Afd., Sie A nr. 405c  -- opp. 1Ha 41a 03ca                Be-
heer: maaibeheer met verschillende maaibeurten

Wippehoek 1) 10y, 11y
Poperinge 2°Afd., Sie C nrs. 50a(deel), 160a(deel), 140a --
opp 1Ha 50a 21ca
Beheer: maaibeheer in 2 beurten vanaf 20 juni

Wippehoek 1) 7y, 8y 2) 9y

1) Poperinge 2°Afd., SieC nrs.138a &139a -- opp: 56a
52ca 2)Poperinge 2°Afd., Sie C nr.150a (deel) -- opp:
ca.40a 00ca Beheer: 1) begrazingsbeheer  2) maaibeheer
in 2 beurten vanaf 15 mei

Wippehoek 1) 15y 1) Vleteren 1°Afd., Sie B nr. 879a(deel) -- opp: ca.38a80ca
Beheer: graasbeheer met paarden en/of schapen

Sixtusbos 1) deel 14z, 15y,
deel 17x 2) deel 17x

1) deel 14z en 15y - Poperinge, 5°Afd. SieB nrs. 243d en
245c + deel 17x - Vleteren, 2°Afd., Sie C nr. 425 met een
gezamenlijke oppervlakte van 3Ha 22a 88ca     2) deel 17x
- Vleteren, 2°Afd., Sie C nr.423a, 426, 427a, 427b en 428a
met een oppervlakte van 1Ha 39a 40ca
Beheer:1) gebruik als akkerland met normale bemesting -
art. 5 en 6 zijn niet van toepassing  2) gebruik als weiland
met begrazing - art. 5 niet van toepassing

Erfdienstbaarheden

Om onderhoudswerken langs de waterlopen mogelijk te maken, is bij wet een erfdienstbaarheid
vastgesteld tot 5 m langs beide zijden van de waterloop.

Vanwege de verkaveling van het Canadabos en Dozinghembos heeft in 1968-1971 een notaris
te Poperinge voorzien dat alle eigenaars recht op uitweg hadden. Naast enkele rechten van
doorgang voor aanpalende gebruikers (voor landbouwers maar ook ANB) en vrij te houden
elektrische leidingen (o.a. een hoogspanningsleiding) zijn er nog volgende erfdienstbaarheden
voor de bestanden bekend:

Langs de Leeuwerikstraat/Bankelindestraat werd in 2004 in het kader van de aanleg van een
nieuw fietspad voor het functioneel fietsnetwerk, een erfpachtovereenkomst afgesloten met
ANB enerzijds en met de stad Poperinge en de gemeente Vleteren anderzijds. De grondinname
wordt beperkt door de inbuizing van de gracht met percolatiebuizen en een gedeeltelijke ont-
bossing (2800 m2).
Te Dozinghem (22a) is een overeenkomst afgesloten met een landbouwer om de draineerbuis
die het water afvoert van zijn landbouwgrond, ondergronds te onderbreken en zodoende water
af te leiden naar de walgracht (= mote) gelegen in het bos.
Tot voor 2012 liep er een ingebuisde waterloop onder het Eversambos naar de IJzer. Deze
diende als drainagegracht voor de achterliggende gronden. Deze werd in 2012 vervangen door
een open gracht.

Bestaande beheerplannen

beperkt bosbeheerplan ’t Couthofbos: voor 66 ha private percelen gelegen in de bosplaats
Couthof werd een beperkt beheerplan opgesteld die werd goedgekeurd in 2008.
beperkt beheerplan Sint-Sixtusbos: voor 18,9 ha werd voor de paters van Sint-Sixtus een
beperkt bosbeheerplan opgesteld. Dit beheerplan werd goedgekeurd in 1996.
beperkt bosbeheerplan De Lovie: hier werd voor 28,7 ha een beperkt beheerplan opge-
steld. Dit beheerplan werd goedgekeurd in 1998.

 In het kader van de ruilverkaveling van Woesten en Reninge werden door de Vlaamse
Land Maatschappij twee beheerplannen opgesteld. Het beheerplan van Reninge werd op-
gesteld in 2005 en voorzag o.a. in de bebossing van de huidige Eikhoek in 2006 op de ter-
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reinen van ANB. De vallei van de Poperingevaart bleef echter open. Ter hoogte van het
oude spoorwegtracé uit de eerste Wereldoorlog die niet bebost was werd een wan-
del/ruiterpad aangelegd.
Het beheerplan van Woesten werd opgesteld in 2010 en voorzag in de beplanting en een
deel spontane verbossing van de Wippehoek (incl. deel van de provincie) in 2011 en 2012.
Rond het bos werden grazige paden voorzien en in 2011 werden ook enkele poelen aan-
gelegd. Tevens werd er in de Wippehoek een speelzone aangelegd met allerhande reliëf-
elementen, betonnen buizen en verschillende poelen.

 Voor de bosaanplanting aan de Handstraat (Bardelenbos) werd in 2001 een beplantings-
plan en beschrijvend rapport opgemaakt. Dit rapport bevat tevens ook een aanzet tot be-
heerplan.

1.3 Beheerindeling

De beheereenheden van de door ANB beheerde gebieden zijn afgebakend conform de richtlij-
nen van de interne ANB-nota (Waterinckx, A & Seynaeve, A. december 2009). In dit systeem
worden de Sixtusbossen, Eversam, Eikhoek en de Wippehoek als ”domein” opgevat (niveau 1)
Het domein wordt verder opgedeeld in beheerblokken (niveau 2), die binnen de oorspronkelijk
gekende domeinbossen zijn afgebakend en die vaak teruggaan op in het terrein zichtbaar aan-
wezige, fysisch belangrijke grenzen. De beheerblokken zijn aangeduid met twee letters die
soms verwijzen naar de naam van het deelgebied waartoe het behoort of naar een geomorfolo-
gische eenheid. Deze beheerblokken zijn verder onderverdeeld volgens hoofdbeheer; dit zijn de
zogenaamde “percelen” (niveau 3) aangeduid met een getal. De kleinste onderscheiden een-
heden zijn de  “beheereenheden”(4de niveau).

1.4 Kadastraal overzicht

De bestanden vervat in dit uitgebreid bosbeheerplan hebben volgens de kadastrale legger
(GIS-kartering) een totale oppervlakte van 301,64 ha.

De bestanden zijn kadastraal gelegen op het grondgebied van de gemeenten en steden Veur-
ne, Alveringem, Vleteren, Poperinge en Lo-Reninge.

Het kadastraal plan (kaart 1.2) en bijlage 1 geven een overzicht van alle kadastrale percelen die
tot het plangebied behoren.

1.5 Statuut van de wegen en waterlopen

1.5.1 Statuut van de wegen

Bij het statuut van de wegen wordt onderscheid gemaakt in openbare wegen, buurtwegen en
boswegen. Zie ook stratenplan op kaart 1.4.

Openbare wegen
De A18/E40 grenst aan de bosplaats ‘Venepebos’. Deze snelweg is volgens het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen aangeduid als hoofdweg. De N35 Brugsesteenweg te Veurne is een
secundaire weg II. De bosplaats Venepebos wordt ontsloten via de Booitshoekestraat.

In de omgeving van de overige bosplaatsen zijn de belangrijkste wegen de Watouseweg - Dou-
vieweg, de Provenseweg - Couthoflaan N308, de Leeuwerikstraat – Krombeekseweg - Ban-
kelindestraat, de Westvleterseweg - Eikhoekstraat N321, de Woestenseweg - Poperingestraat,
de Elverdingseweg - Steentjesmolenstraat N333, de Veurnseweg – Oostvleterenstraat - Woes-
tenstraat N8.
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Buurtwegen
Op kaart 1.4. worden de buurtwegen volgens de Atlas der Buurtwegen (1843-1845) die aanwe-
zig zijn in het plangebied weergegeven. Een groot deel openbare wegen waren vroeger ook
buurtwegen. Deze worden echter niet besproken en aangeduid op de kaart. Hier worden alleen
de “boswegen” besproken die geklasseerd zijn als buurtweg. Op kaart 1.4 worden ook de ver-
dwenen buurtwegen aangeduid in het rood.

 Chemin nr. 9 loopt langs de noord en westrand van 16a (Dozinghem). Deze Chemin is
onlangs terug in ere hersteld. Deze buurtweg liep echter nog verder over de Leeuwerik-
straat naar Dozinghem. Dit stuk is echter verdwenen

 Chemin nr. 11 loopt als bosweg in de zuidrand van de Canadabossen (3a, 4a en 112a)
en komt uiteindelijk uit op de Barlebuizestraat.

 Sentier nr. 20 loopt van de Eversamstraat van zuid naar noord door het noordelijke deel
van Eversambos. In de noordrand komt deze buurtweg uit op sentier nr. 18 die in ooste-
lijke en westelijke richting verderloopt in de rand van Eversambos

 Chemin nr. 60 loopt in de oostrand van 15a (Bardelenbos). Deze vertrekt in de Eiken-
kappersdreef en loopt naar het noorden richting Legerstraat.

 Sentier nr. 77 eindigt in bestand 10y (Wippehoek)

Figuur 1-2: Buurtwegen ter hoogte van het Jagershof in de Canadabossen en Dozinghem (Bron: gis-
west.be).

Boswegen

In het plangebied zijn verschillende boswegen aanwezig, zie hiervoor de toegankelijkheidskaar-
ten 5.6a en 5.6b.
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1.5.2 Statuut van de waterlopen

Door de bosplaatsen van het plangebied lopen een aantal al dan niet geklasseerde waterlopen.
Zie kaart 2.5.

De voor het plangebied relevante waterlopen, met categorisering ter hoogte van het plangebied,
betreffen de IJzer (bevaarbare waterloop), de Poperingevaart (eerste categorie), de Wijnga-
tebeek (2de en 3de categorie), de Hollebeek (2de categorie), de Hoeslandbeek (3de categorie),
de Doornbeek (niet gecategoriseerd), de Bernardsbeek (2de categorie), de Haringebeek (3de

categorie) en de Klijtebeek (2de categorie). In § 2.2.3.2 worden deze waterlopen nader om-
schreven.

1.6 Planologisch en juridisch kader

1.6.1 Gewestplan

Zie de gewestplanbestemming op kaart 1.5.

De bosplaats Couthof is grotendeels gelegen in natuur- en parkgebied. Uitzonderingen is het
bosbestand 71a die als landschappelijk waardevol agrarisch gebied worden ingekleurd en 61y
die als agrarisch gebied met ecologisch belang wordt aangeduid.
Het overgrote deel van de Lovie wordt aangeduid als parkgebied voor verzorgingsinstellingen
(0232) m.u.v. delen van 105l en 105m (= natuurgebied).
Zowel Dozinghem als de Canadabossen zijn gelegen in natuurgebied m.u.v. de jonge beplan-
tingen tussen de Barlebuizestraat en de Leeuwerikstraat en die aan de Canadaweg (29a, 30a,
31a en 102a). Deze zijn gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.
Het overgrote deel van het Bardelenbos wordt aangeduid als natuurgebied m.u.v. de akkers en
graslanden die grotendeels ingekleurd zijn als landschappelijk waardevol agrarisch gebied of
als agrarisch gebied met ecologisch belang (deel van 17b en 17x).
De oude boskern in de Sixtushoek is ingekleurd als parkgebied terwijl de jonge aanplanten ten
zuiden van de Hoeslandbeek en aan de Donkerstraat in landschappelijk waardevol agrarisch
gebied liggen.
Bijna alle bestanden in de Eikhoek en de Wippehoek zijn gelegen in agrarisch gebied (0900)
m.u.v. percelen gelegen aan de Poperingevaart (landschappelijk waardevol agrarisch gebied).
De volledige bosplaats Eversam is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

1.6.2 Algemene en bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen

Binnen het plangebied zijn er geen plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen van
toepassing.

1.6.3 Provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen (2002)

Het plangebied behoort tot de deelruimte ‘Heuvel-IJzerruimte.

Selectie van natuurkerngebieden
In het PRSV worden het Eversambos en de bosgordel rond Poperinge (met o.a. het Couthof,
De Lovie, de Sixtusbossen en het Wippebos) aangeduid als droge natuurkerngebieden.

Gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur
In het richtinggevend deel wordt de omgeving Helleketelbos tot St.-Sixtusabdij aangeduid als
natuuraandachtszone. De Vleterbeek-Poperingevaart, de Haringebeek, de Heidebeek en de
Bernardsbeek worden geselecteerd als natuurverbindingsgebieden.
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1.6.4 Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan

Gemeente Alveringem
Bij de afbakening van de agrarische, natuurlijke en de bosstructuur binnen de gemeente wordt
Eversambos ingesloten in het groot natuurcomplex van de IJzer en Handzamevallei waar wa-
tergebonden natuur- en landschapswaarden in combinatie met waterbeheerfuncties een be-
langrijke functie vertolken.
Binnen de gewenste ruimtelijke structuur worden de bossen van de Eversamhoeve benoemd
als drager van de natuurlijke structuur. Bij de gewenste natuurlijke structuur ligt de nadruk op de
uitbouw van een samenhangend ecologisch netwerk.

Gemeente Lo-Reninge
De visie op de gewenste natuurlijke structuur gaat er vanuit dat het noodzakelijk is dat er ver-
binding blijft bestaan tussen de diverse natuurgebieden voor het functioneren van het ecosys-
teem. De zwakke bosstructuur in de gemeente dient versterkt, weliswaar op een kleinschalige
manier waarbij geen afbreuk gedaan wordt van het open karakter van het agrarische land-
schap.

Stad Poperinge
De Poperingse bossen worden als structurerende heuvelrug aangeduid. De vallei van de Vle-
terbeek-Poperingevaart wordt prioritaire gesteld voor de natuur. De boskern Bardelenbos-
Canadabos-De Lovie-Couthof wordt beschreven als bosverwevingsgebied. De boskernen ko-
men in aanmerking voor bosuitbreidingen. Verder worden verbindingsgebieden aangeduid, met
name tussen Helleketelbos en Coutbos en tussen Couthof en IJzervallei via Haringebeek.
In deze gebieden is er verweving tussen natuur en landbouw. In de rest van het landelijk gebied
overheerst de landbouwfunctie.
Fietstourisme wordt voorzien op de heuvelrug van de Poperingse bossen.

Gemeente Vleteren
Momenteel bestaat er nog geen digitale versie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan die
publiekelijk consulteerbaar is. De kaartenbundel is wel digitaal raadpleegbaar.
In het informatief gedeelte wordt er een gewenste bosuitbreiding aangegeven van ongeveer
150 hectare rond de perimeter van Dozinghem en de Sixtushoek. Het noordelijk deel wordt
aangegeven als bosuitbreiding binnen een vaste perimeter terwijl het zuidelijke deel wordt aan-
geduid als bosuitbreiding dmv interne verdichting van de bestaande boskernen (zoekzone).
Tussen de Kooiaardstraat en de IJzer dient er 10 hectare bosuitbreiding gerealiseerd te worden
als stapstenen. Verder wordt nog gedacht aan bosuitbreiding ter hoogte van de IJzer (100 ha).
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Figuur 1-3: Zoekzones en vaste uitbreidingsperimeters voor bosuitbreiding volgens het GRS Vleteren
(bron: GRS Vleteren).

1.6.5 Natuurdecreet-Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)

De VEN-gebieden aangeduid in de eerste fase zijn allemaal gebieden die op het gewestplan
een groene bestemming hebben. Binnen het VEN kunnen gebiedsspecifieke reglementaire
maatregelen getroffen worden voor het behoud, de ontwikkeling en het herstel van de natuur en
het natuurlijk milieu. Deze worden opgenomen in een Natuurrichtplan dat in overleg met alle
betrokkenen (o.a. grondeigenaars) wordt opgesteld.
Voor het plangebied is geen VEN afgebakend.

Recht van voorkoop
Overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003 (B.S. 17/10/2003) is het
recht van voorkoop ‘natuur’ van toepassing in de uitbreidingsperimeters van erkende en Vlaam-
se natuurreservaten binnen de gewestplanbestemmingen groen-, bos- en bosuitbreidingsge-
bieden en de met één van deze gebieden vergelijkbare bestemmingsgebieden. Het recht van
voorkoop ‘natuur’ is eveneens van toepassing in het VEN.

1.6.6 Bosdecreet

De zones met een opgaande houtige beplanting worden als bos beschouwd waardoor de re-
gelgeving van het Bosdecreet van 13 juni 1990 (B.S 28.09.1990) en de uitvoeringsbesluiten (27
juni 2003, B.S. 10.09.2003) van toepassing is. Onder bossen wordt hier verstaan: "grondopper-
vlakten waarvan bomen en houtachtige struikvegetaties het belangrijkste bestanddeel uitma-
ken, waartoe een eigen fauna en flora behoren die één of meer functies vervullen". Lijnbeplan-
tingen en houtkanten vallen niet onder het Bosdecreet (zie ook ANB-richtlijn m.b.t. definitie bos,
ontbossen en open plekken in bos).
Binnen het plangebied valt 90% (of 272 ha) onder het Bosdecreet.
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1.6.7 Soortenbesluit

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortenbescherming
en soortenbeheer stelt dat alle vleermuizen die in Vlaanderen in het wild voorkomen strikt be-
schermd zijn. Dit betekent dat het verboden is:

 De dieren te doden, te vangen en betekenisvol te verstoren in het bijzonder tijdens de
perioden van de voortplanting, de afhankelijkheid van de jongen, de overwintering en
tijdens de trek;

 De dieren onder zich te hebben, te vervoeren, te verhandelen, te ruilen of te koop of in
ruil aan te bieden;

 De voortplantingsplaatsen of rustplaatsen te vernielen, te beschadigen of weg te ne-
men.

1.6.8 Wet- en regelgeving met betrekking tot beschermde monumenten en dorpsgezich-
ten.

Op 16/05/2014 werd een uitvoeringsbesluit opgesteld van het Onroerenderfgoeddecreet van
12/07/2013 welke inwerking treedt vanaf 01/01/2015. Deze is te raadplegen op
www.onroerenderfgoed.be.

Het nieuwe decreet geeft aan in art. 8.1.3 dat de beheerdoelstellingen van een beschermd goed
best in één plan geïntegreerd worden, de nadere regels dienen echter nog door de Vlaamse
regering verder bepaald te worden. In het uitvoeringsbesluit vinden we onder de artikels 8.1.3.
en 8.1.6. de verplichte adviesvraag naar ANB bij de opmaak en de goedkeuring van een be-
heerplan voor  beschermd erfgoed indien binnen de perimeter van het beschermd erfgoed zo-
nes voorkomen waar het Natuurdecreet van toepassing is. Verder bepaalt art. 6.2.2. van het
uitvoeringsbesluit dat er geen toelating vereist is voor werken aan beschermde goederen voor
zover deze opgenomen zijn in een goedgekeurd beheerplan opgemaakt cfr. 8.1.1. van het erf-
goeddecreet. Dit is evenwel een beheerplan voor beschermd erfgoed maar geen geïntegreerd
beheerplan.

1.6.9 Beleidsplannen en –initiatieven

1.6.9.1 Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos regio Kust, Polders en Westhoek

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2005
een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Kust, Polders en Westhoek.
Op 31 maart 2006 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde ze de beleids-
matige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 95.200ha agrarisch gebied én
een operationeel uitvoeringsprogramma goed.

Het plangebied maakt deel uit van de deelruimte ‘Zandleemplateau van Poperinge-Ieper’. Deze
deelruimte omvat het zandleemgebied ten zuiden van de Ijzervallei en de Handzamevallei, in-
clusief de rug van Westrozebeke tot aan Zonnebeke.

Voor dit plan relevante ruimtelijke concepten zijn:
 Behoud van gave landschaps- en erfgoedelementen: 23.1 bosketen tussen Sint-Jan-

ter-Biezen en Sint-Sixtusabdij.
 Versterken van complexen van ecologische en landschappelijke waarden verweven

met landbouw: 24.4 complex van de Sixtusbossen.
 Versterking historische bos- en parkstructuren: 25.2 Sixtusbossen.
 Beekvalleien versterken als groene linten in het landschap: 26.2 Vallei van de Poperin-

gevaart.
 Ontwikkelen van landschappelijk ene ecologisch waardevolle lineaire elementen: 27.2

Vleterbeek-Poperingevaart.
 Uitbouwen en versterken van Randstedelijke en andere groengebieden: 28.4 Wippe-

bos.
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Voor dit plan relevante acties zijn:
 Actie 93: RUP Omgeving Sixtusbossen: versterken natuur- en bosstructuur m.i.v. bos-

uitbreidingproject, vertrekkend van een evaluatie van bestaande feitelijke toestand en
actueel landbouwgebruik.

 Actie 97. Vallei van de Poperingse Vaart: vastleggen van de afspraken binnen de ruil-
verkavelingen Reninge en Woesten. Daarna opmaak eerste concreet afbakeningsvoor-
stel.

Figuur 1-4: Uittreksel van de gewenste ruimtelijke structuur Zandleemplateau van Poperinge-Ieper (Bron:
Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos regio Kust-Polders-Westhoek)

Binnen het plangebied zijn er enkele herbevestigde agrarische gebieden (HAG) aanwezig, m.n.
de Eikhoek, Venepebos, het zuidelijk deel van de Wippehoek en enkele geïsoleerde noordelijke
perceeltjes van de Wippehoek situeren zich in HAG (Besl.Vl.Reg. 20 juli 2006).
De Vlaamse regering heeft in het kader van de afbakening van de agrarische en natuurlijke
structuur beleidsbeslissingen genomen waarin delen van het agrarisch gebied van op het ge-
westplan behoren tot de agrarische structuur. Dit wordt de herbevestigde agrarische gebieden
genoemd.

1.6.9.2 Deelbekkenbeheerplan Hoppeland (2008-2013)

Dit plan bestaat uit een plan voor integraal waterbeleid voor het deelbekken Hoppeland (onder-
deel van het IJzerbekken). Het plan bevat voor het plangebied enkele concrete acties:

 Afkoppeling vuilwater van de Poperingevaart
 Bouw zandvang op de Haringebeek om sedimentaanvoer naar de IJzer te beperken
 Waterzuivering van De Lovie
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 Onteigening van een deel van de zomerbedding van de Poperingevaart thv de Swit-
chroad – samenvloeiing Robaartbeek in het kader van de ecologische herinrichting van
de Poperingevaart (= oeverinrichting + oplossen vismigratieknelpunten).

In de aanvulling van het bekkenbeheerplan van de IJzer wordt nog eens expliciet vermeld dat
de oude IJzerarm met de IJzer zal verbonden worden ter hoogte van Eversam waarbij ook een
paaigracht als vispaaiplaats zal worden ingericht.

1.6.10 Regionaal landschap

Het zuidelijke deel van gebied valt binnen het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels
(Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke). Het RL is erkend sinds 1992. Het RL strekt zich uit over de ge-
meenten Zonnebeke, Ieper, Poperinge, Heuvelland, Vleteren en Mesen over een totale opper-
vlakte van 45 361 ha. In het westen grenst het aan het Franse Parc Naturel Régional des Monts
de Flandre. Het is een samenwerkingsverband tussen de provincie, gemeenten en plaatselijke
natuur- en milieuverenigingen met als doel o.a. natuur- en landschapszorg in de regio te bevor-
deren en zo bij te dragen tot de algemene streekontwikkeling. Het noordelijke deel van het ge-
bied valt binnen het Regionaal Landschap IJzer en Polder (Iepersesteenweg 56, 8600 Diksmui-
de) en strekt zich uit over de gemeenten Alveringem, Diksmuide, Houthulst, Koekelare, Korte-
mark, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge en Veurne over een totale oppervlakte van 59 129
ha. Dit RL is erkend sinds 2008.

1.6.11 Bosgroep IJzer en Leie

De Bosgroep IJzer en Leie vzw heeft zijn werkingsgebied in de zuidelijke helft van de provincie
West-Vlaanderen (44 gemeenten). Voor niet-rendabele boswerken kan beroep gedaan worden
op de VZW “Groene Kans”.

Contact: Vaartstraat 7, 8902 Zillebeke-Ieper

1.6.12 Gebiedsvisies

Ecosysteemvisie voor het West-Vlaamse Heuvelland
(Dochy O. & Zwaenepoel A., 2003)

In opdracht van de AMINAL -afdeling Natuur (nu: Agentschap voor Natuur en Bos), werd voor
het gebied van de West-Vlaamse heuvels een ecosysteemvisie uitgewerkt. Het opmaken van
ecosysteemvisies kadert in actie 105 van het milieubeleidsplan West-Vlaanderen 1997 – 2001.
Een ecosysteemvisie is een potentieverkenning naar natuur. De basis vormt een gebiedsdek-
kende vegetatiekartering en een analyse van de sleutelprocessen bepalend voor het ecosys-
teem. Veel aandacht gaat hierbij naar de hydrologie (grondwaterstromen, kwel, infiltratie, over-
stromingen,…) en de invloed van verstoringsprocessen zoals vermesting, verzuring, verdroging
en verontreiniging. Aan de hand van vegetatiekartering worden natuurtypegroepen afgebakend.
Dit is een verzameling van natuurtypes die dezelfde abiotische eisen stellen aan hun milieu,
maar zich onderscheiden in successiestadium (vb. dottergrasland - zilverschoongrasland - moe-
rasspirearuigte – wilgenstruweel - mesotroof elzenbroek). Het uiteindelijke resultaat geeft de
potentiële plaatsen weer waar men een natuurtypegroep kan verwachten. De potenties worden
voor twee scenario's bepaald: een minimaal en een maximaal scenario. Een scenario houdt een
bepaalde abiotische toestand, milieukwaliteit en ruimtelijke ordening in. Het is vervolgens aan
de terreinbeheerder om door keuzes te maken in het gevoerde beheer (maaien, grazen, kap-
pen, niets doen,…) een bepaald natuurtype te ontwikkelen of te behouden. Een ecosysteemvi-
sie zal dus geen uitspraken doen over waar welke natuurtypes moeten ontwikkeld worden. Het
geeft wel de onderbouwing voor deze keuzes. Het opstellen van een ecosysteemvisie gaat niet
gepaard met een maatschappelijke afweging van het streefbeeld. Het is een sectoriële visie die



Administratieve gegevens

, Revisie
Pagina 21 van 234

een wetenschappelijke onderbouwing moet vormen voor het natuurbeleid en de te maken be-
heerskeuzes.

De relevante gegevens vermeld in de ecosysteemvisie met betrekking tot het plangebied wor-
den in voorliggend beheerplan verwerkt.

De Poperingevaart: Naar een ecologisch herstel van waterloop en vallei
(Aeolus, 2005)

In deze publicatie werd een ecologische visie geschetst voor de Poperingevaart en het vallei-
gebied en dit d.m.v. een geïntegreerde aanpak. In het kader van deze studie werd een uitge-
breide inventarisatiecampagne opgestart. Hierbij werden de hydromorfologie, de waterkwaliteit
en de ecologie van de waterloop in kaart gebracht. Over het algemeen heeft de Poperingevaart
een slecht meanderingspatroon. Deze waterloop heeft sowieso van nature een beperkt mean-
deringspatroon maar ook menselijke ingrepen (rechttrekkingen) hebben de meandering be-
perkt. In deze studie werd verder gezocht om de vismigratieknelpunten voor o.a. Bermpje op te
heffen. In het buitengebied met natuur of bos als hoofdfunctie wordt gestreefd naar:

 Maximaal behoud en herstel van de natuurlijke structuur van de waterloop.
 Afstemming van de waterhuishouding op het gewenste natuur- of bostype zonder bui-

tensporige gevolgen voor andere functies in de vallei.

Dit kan gerealiseerd worden d.m.v. volgende inrichtings- en beheermaatregelen:

 Verwijderen van onnatuurlijke oeververstevigingen (o.a. schanskorven)
 Potentiële hermeandering en het ecologisch herstel van watersystemen stimuleren
 Inrichten van brede oeverzones als overgangszones
 Onteigening van een deel van de zomerbedding van de Poperingevaart thv de Swit-

chroad – samenvloeiing Robaartbeek in het kader van de ecologische herinrichting van
de Poperingevaart (= oeverinrichting + oplossen vismigratieknelpunten).

Natuurrichtplan voor de SBZ en de groene bestemmingsgebieden voor “het Hoppeland
van Poperinge en de Zuidelijk IJzervlakte.

Dit natuurrichtplan werd definitief goedgekeurd op 16 april 2008. In het natuurrichtplangebied
wordt gestreefd naar het behoud en de ontwikkeling van een complex van structuurrijke bossen
(9120/9130/9160) bestaande uit gemengd inheems loofhout. Een goed ontwikkelde mantel-
zoomvegetatie, ruigte of hakhoutzone in de bosrand zorgt voor een ecologische en geleidelijke
overgang tussen het bos en het omliggende landschap. Door bosuitbreiding neemt de bosop-
pervlakte toe en worden de bossnippers terug met elkaar verbonden. Indien mogelijk gebeurt
bosuitbreiding door spontane verbossing. Bij het beheer en de aanleg van bos wordt gestreefd
naar een van de doelhabitats zoals geformuleerd in de instandhoudingsdoelstellingen voor de
betreffende SBZ. Doelsoorten die hier naar voor geschoven worden zijn o.a.: Kamsalamander,
Vinpootsalamander, Kale/Behaarde bosmier, Hazelworm, Ree en Franse aardkastanje.

Kasteelparken (o.a. Couthof maar ook historische sites als de Sint-Sixtusabdij) binnen het plan-
gebied hebben een belangrijke cultuurhistorische- en ecologische waarde. Het toepassen van
elementen van harmonisch parkbeheer en natuurgericht bosbeheer met aandacht voor land-
schapsintegratie, zichtassen, dreefpatronen, enz. kan hun ecologische rol verhogen. Verder
vervullen hagen en bomenrijen langs perceelsranden, paden en waterlopen naast de verhoog-
de landschappelijke kwaliteit ook een belangrijke ecologische rol. De ecologische verbinding
van versnipperde bossen kan door deze groene linten gedeeltelijk hersteld worden.

Ook de relatief hoge dichtheid aan (veedrink)poelen is bijzonder voor het natuurrichtplangebied.
De relatief hoge dichtheid aan (veedrink)poelen dient behouden en waar nodig versterkt te wor-
den. Ook dient de waterkwaliteit en de ecologie van de poel behouden en verbeterd te worden.
Aanvullende doelsoorten zijn hier Patrijs, Geelgors en Steeneppe.
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Figuur 1-5: Gebiedsvisie westelijke deel van het NRP

1.6.13 Reglementen

Voor Eversambos is in 2005 een toegankelijkheidsreglement opgemaakt. Het bos is toeganke-
lijk van twee uur voor de officiële zonsopgang tot twee uur na de officiële zonsondergang. Voor
de Sixtusbossen werd met openstelling van de speelzone in 2009 een voorstel van toeganke-
lijkheid opgemaakt. Voor de Sixtusbossen werd in 2007 een toegankelijkheidsreglement opge-
maakt. Het besluit van de Vlaamse regering van 5 december 2008 (BS 04/02/2009) is van toe-
passing op het plangebied. Als onderdeel van dit beheerplan wordt conform dit besluit een
openstellingsplan opgemaakt voor de bossen binnen het plangebied. Zie verder in § 8.

1.7 Ligging in speciale beschermingszones

1.7.1 Habitatrichtlijngebied

Habitatrichtlijngebieden zijn speciale beschermingszones die door de lidstaat van de Europese Unie aan-
geduid dienen te worden in uitvoering van de Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). De aandui-
ding gebeurt op basis van objectieve en wetenschappelijke criteria inzake habitats en soorten De erken-
ning als Habitatrichtlijngebied houdt in dat de lidstaat zich ertoe verplicht alle nodige maatregelen te ne-
men om een duurzame bescherming van de biodiversiteit te verzekeren.

Zie voor afbakening kaart 1.6.

Het plangebied valt binnen het Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) BE-2500003 ‘West-Vlaams Heu-
velland’ (totaal 1.878 ha). Het overgrote deel van het Couthof (muv het deel rond het kasteel-
park), de Canadabossen (incl. Theetbos maar excl. jonge beplantingen aan de Barlebui-
zestraat), het noordelijke deel van De Lovie, Dozinghem (muv 27a) en het bosbestand 15a val-
len binnen het deelgebied 3 (Sixtusbossen).

Voor het betreffende Habitatrichtlijngebied werd een ontwerprapport (ANB, februari 2011) met
de instandhoudingsdoelstellingen voor dit gebied opgesteld. Dit rapport werd definitief goedge-
keurd in december 2013. Voor verdere bespreking van de S-IHD’s zie hoofdstuk 4 “beheerdoel-
stellingen”.

Het plangebied ligt voor 47,6% (of 143,6 ha) in Habitatrichtlijngebied.

In het volledige Habitatrichtlijngebied ‘West-Vlaams Heuvelland’ zijn 10 habitattypes, waarvan 2
prioritair, van Bijlage I en 2 soorten van Bijlage II van de Habitatrichtlijn aangemeld (zie voor
toelichting habitattypes, Decleer K. 2007). Daarnaast komt er nog een habitattype voor (9160)
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die niet is aangemeld. De habitattypes of relicten ervan en soorten die in het plangebied zelf
voorkomen, zijn in onderstaande tabel in het vet en grijs aangeduid. Deze die niet zijn aange-
meld maar voorkomen in het plangebied zijn enkel in het vet weergegeven:

Tabel 1-4: habitattypes en soorten voor het Habitatrichtlijngebied BE2500004
BE2500003 West-Vlaams Heuvelland
Habitats (Bijlage I) BWK-code

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

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix.
4030 Droge Europese heide
6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden

6410
Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Eu-
Molinion)

6430
Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en
alpiene zones

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

9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum fm, qe, fe, qa, fa

9160 Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-
haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli qa, fa

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten

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

Vissen (Bijlage II)
1134 Bittervoorn

Amfibieën (Bijlage II)
1166 Kamsalamander

Vleermuizen (Bijlage III)
Baard/Brandts’ vleermuis
Gewone of Grijze grootoorvleermuis
Laatvlieger
Gewone dwergvleermuis / Ruige dwergvleermuis
Watervleermuis
Rosse vleermuis

Franjestaart

Het voorkomen van de verschillende habitattypes is weergegeven op de vegetatiekaarten 2.8a-
b.

In het plangebied komt op de drogere gronden gedomineerd door Zomereik en zonder voor-
jaarsflora het habitatype 9120 dominant voor. In het Couthof en De Lovie is het habitattype
9160 met voorjaarsflora aanwezig. Alhoewel het habitattype 9160 niet voorkomt in het plange-
bied volgens de habitatkaart (INBO) wordt deze wel weerhouden op de actuele vegetatiekaart
en dit op basis van uitgevoerde vegetatie-opnamen. Vrij uitgebreid komt het type 9130 voor in
het Couthof. Hiertoe worden de eikenbossen met dominatie van Wilde hyacint toe gerekend. In
een natte zone (buiten SBZ) in het Bardelenbos komt zeer beperkt het prioritair habitattype
91E0 voor. Ook in het Couthof komt zeer beperkt en lijnvormig dit type voor. Merk op dat enkele
schralere paadjes en bosranden te Dozinghem, De Lovie en het Bardelenbos elementen verto-
nen van heischraal grasland (6230) met soorten als Struikheide, Tweenervige zegge, Liggend
vleugeltjesbloem, Bleke zegge en Fraai/Liggend hertshooi.
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Kamsalamander wordt waargenomen in drie poelen in de Wippehoek (buiten SBZ). Merk op dat
buiten het habitatrichtlijngebied (maar binnen het plangebied) ook nog de Kleine modderkruiper
(Bijlage II) voorkomt ter hoogte van de Poperingevaart.

Winterverblijfplaatsen voor vleermuizen zijn gekend in de Jagersgrot van De Lovie en in de ijs-
kelders van het kasteelpark Couthof (zie verder bij bespreking Fauna).

Volgende habitattypes zijn aanwezig in het plangebied:

Eiken en/of (Haag-)Beukenbossen

Habitattype 9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook
Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)

Sixtusbossen: Dit habitat omvat het grootste deel van de bosbestanden (totaal 98,5 ha)
van het plangebied. Het merendeel van de bosbestanden met geen of weinig voorjaars-
flora vallen onder het subtype van Zomereiken-Beukenbos. In de boomlaag is er do-
minantie van Beuk of Zomereik, is de struiklaag weinig ontwikkeld en ontbreekt een
kruidlaag of zijn bramen of Adelaarsvaren er dominant aanwezig. Verder komt er nog
een beter ontwikkeld type voor van het subtype Gierstgras-Beukenbos op iets rijkere
gronden met Groot heksenkruid. Dit type is toch te arm om tot het type 9160 gerekend
te worden. Het onderscheid met een minder ontwikkelde vorm van het habitattype 9130
is niet altijd duidelijk. Het habitattype wordt dan ook op de habitatkaart in veel gevallen
als tweede eenheid aangeduid.

Algemeen: Deze beukenbossen komen voor op zure, droge tot min of meer vochtige minerale
bodems. De boomlaag van dit bostype kan gedomineerd worden door Eik als gevolg van het
vroegere middel- en hakhoutbeheer. Bij het ontbreken of extensiveren van het beheer kunnen
Beuk en vaak ook Hulst spontaan verjongen in deze bestanden. Ter hoogte van het plangebied
komen er in deze bossen dan vooral Beuk, Zomereik en Tamme kastanje en beperkter Berk en
Lork voor. In de struiklaag komt voornamelijk Wilde lijsterbes voor. Typische plantensoorten zijn
Adelaarsvaren, Wilde kamperfoelie, Dalkruid, Gladde witbol en op de voedselarmere standplaat-
sen ook Valse salie.

Habitattype 9130: Beukenbossen van het type Asperulo-fagetum

Sixtusbossen: Dit type wordt vrij uitgebreid (30,1 ha) in het Couthof en in mindere mate
te Dozinghem en in De Lovie teruggevonden en wordt in het plangebied gerekend tot
het subtype Atlantisch neutrofiel beukenbos. Meestal betreft het zomereikenbestan-
den met inmenging van Gewone es, Gewone esdoorn en Hazelaar in de struiklaag. De
kruidlaag wordt volledig ingenomen door Wilde hyacint.

Algemeen: Het Atlantische neutrofiel beukenbos omvat de beuken- en eiken-beukenbossen met
dominantie van Zomereik, Es of Beuk, aangevuld met Gladde iep en Zoete kers. Karakteristiek is
de aanwezigheid van tapijten van Wilde hyacint. Daarnaast komt veel Wijfjesvaren voor, evenals
Bosanemoon, en op vochtige plaatsen ook Daslook (deze laatste twee echter niet in het plange-
bied). Dit type komt voor in Zuid-Engeland, Noord-Frankrijk en de Vlaamse leemstreek ten wes-
ten van Brussel. Het beukenbos met Wilde hyacint of Endymio-Fagetum wordt tegenwoordig tot
de beukenbossen (Fagion) gerekend. Vroeger werd dit bostype klassiek bij het Eiken-
Haagbeukenbos (Carpinion: Endymio-Carpinetum) ingedeeld (habitattype 9160).

Habitattype 9160: Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eiken-
haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli

Sixtusbossen: de bosbestanden die tot dit type behoren, zijn van het voedselarme sub-
type ‘Subatlantisch Eiken-Haagbeukenbos’ maar ook het iets rijker neutroclien sub-
atlantisch Eiken-Haagbeukenbos komt voor. Dit type wordt uitsluitend in het Couthof
en in De Lovie teruggevonden (totaal 28,1 ha), meestal op de iets lagere gronden. In
grote delen is dit type matig tot goed ontwikkeld met verschillende kensoorten in de
boom- en struiklaag. De boomlaag wordt hoofdzakelijk gedomineerd door Zomereik,
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Gewone es en lokaal populier. In de kruidlaag is er in delen veel voorjaarsflora aanwe-
zig van voornamelijk Kleine maagdenpalm, Bleeksporig bosviooltje, Wilde hyacint, Een-
bes, Aardbeiganzerik en Grote muur. Verder is ook Wilde hyacint in het plangebied
aanwezig.

Algemeen: Dit bostype omvat in Vlaanderen de typische subatlantische eiken-haagbeukenbossen
(zonder Wilde hyacint). De vochttoestand kan sterk wisselen gedurende het jaar door de aanwe-
zigheid van een stuwwatertafel of ondiepe grondwatertafel in natte gronden. Deze bossen komen
voor op valleibodems, depressies en zones grenzend aan rivier- en beekbegeleidende bossen,
maar ook hellingbossen en plateaubossen met bodems met een hangwatertafel.

Bron- en valleibossen

Habitattype 91E0: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Sixtusbossen: Alleen ter hoogte van de mote in 19a in het Bardelenbos komt slechts
zeer beperkt broekbos voor die gelijkenissen vertoon met Mesotroof broekbos (Carici
elongatae-Alnetum) en dit net buiten SBZ. Dit bostype is momenteel echter niet habi-
tatwaardig. De boomlaag bestaat uit afstervende populieren waarbij de kruidlaag wordt
gedomineerd door Gele lis, Kattenstaart, Oeverzegge, Grote wederik enz. Merk op dat
in het Couthof lokaal ook Beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos en Essen-Iepenbos
voorkomt met overgangsvormen naar Eiken-Haagbeukenbos.

Algemeen: Dit habitattype omvat Elzen-Essenbossen (Alno-Padion), Elzenbroekbossen (Alnion
glutinosae) en Wilgenbossen (Salicion albae), die voornamelijk voorkomen op alluviale bodems
langs rivieren en beken en in moerassige depressies. Er bestaan diverse subtypes, namelijk
Goudveil-Essenbos, beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos, zachthoutooibossen en Elzenbroek-
bossen.

Figuur 1-6: voorkomende habitats binnen SBZ in het plangebied (bron: ANB, S-IHD, 2011)
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1.8 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden

1.8.1 Vlaams Ecologisch Netwerk

Zie § 1.6.5

1.8.2 Beschermd Erfgoed

In het plangebied is het grootste deel van (m.u.v. deel van 105l) De Lovie als beschermd
dorpsgezicht aangeduid. De afbakening wordt weergegeven op kaart 1.6. Het beschermings-
besluit hiervan (MB 03/02/2000) wordt opgenomen in bijlage 2a. Hierin worden volgende be-
schermende monumenten vermeld: Kasteel De Lovie, het prieeltje en de Drogenbroodberg, de
herdenkingskapel, de jagergrot met ijskelder en het schuilgebouwtje en tuinpaviljoentje.
Het overgrote deel van het kasteelpark te Couthof (muv 102b) en het meest oostelijke deel van
het Couthof ten westen van de Couthoflaan werd geklasseerd als beschermd monument
(31/05/2002). Het beschermingsbesluit hiervan is terug te vinden in bijlage 2b. Het betreft hier
vooral het 19de eeuwse landschapspark, kasteelsite, koetshuis met stallingen, prieel en ijskel-
der. Verder ook een conciërgewoning, boomgaard, moestuin en bakstenen arcade (“de galge”).
De afbakening wordt weergegeven op kaart 1.6.

1.8.3 Landschapsatlas

De Landschapsatlas is een beleidsdocument, opgesteld door de Vlaamse Gemeenschap
(AROHM-afdeling Monumenten & Landschappen), dat een inventaris omvat van alle land-
schapskenmerken met erfgoedwaarde die op mesoniveau (1/50.000) relevant zijn. Zowel punt-
vormige, lijnvormige als vlakvormige relicten van bovenlokaal belang werden gebiedsdekkend
gekarteerd. Samenhangende gehelen met belangrijke erfgoedwaarden en een vrij hoge gaaf-
heid werden gewaardeerd via aanduiding als relictzone met bijbehorende beschrijvingsfiche. De
meest waardevolle ensembles werden ankerplaatsen genoemd. Voor ankerplaatsen en relict-
zones, kortom gave landschappen, worden specifieke beleidswenselijkheden geformuleerd.
De verschillende elementen van de Landschapsatlas zijn weergegeven op kaart 1.7.

Ankerplaatsen zijn landschappelijk de meest waardevolle gebieden voor Vlaanderen. Het
noordelijk deel van Eversambos en de Eikhoek zijn gelegen in de Ankerplaats ‘IJzer tussen
de Frans-Belgische grens en Elzendamme, Poperingse vaart’ (A30027). De rest van het
plangebied (muv Wippehoek, oostelijke deel Bardelenbos en het westelijke deel van de
Canadabossen) is gelegen in de Ankerplaats ‘Bosketen tussen Sint-Jan-ter-Biezen en Sint-
Sixtusabdij’ A30034. Deze ankerplaatsen zijn echter nog niet definitief aangeduid.

Relictzones zijn gebieden met een hoge dichtheid aan zowel bouwkundige, landschappe-
lijke als andere types relicten. Eversambos is grotendeels gelegen in de omvangrijke relict-
zone ‘IJzervallei’ (R30053). De rest van het plangebied (muv de Wippehoek) is gelegen in
de relictzone ‘Hoppeland van Poperinge’ (R30073).

 Het Kasteel ’t Couthof, Kasteel De Lovie en de Sint-Sixtusabdij worden aangeduid als
Puntrelicten.

 De Poperingse vaart en Vleterbeek worden aangeduid als Lijnrelicten.

1.8.4 Ecoregio

De meeste bosplaatsen zijn gelegen in de Ecoregio van de westelijke interfluvia en meer speci-
fiek in het Lemig Ijzer-Leie interfluviumdistrict ‘waar het reliëf bepaald wordt door cuesta,
plateau en heuvelkam; talrijke beekvalleien; tijdelijk stuwwater en bronnenlijn op de heuvelkam,
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elders permanente grondwatertafel of stuwwater en een lemig zandige tot licht-zandleembodem
en substraatgronden.’
Eversambos is gelegen in de Ecoregio van de Polders en de getijdenschelde en meer specifiek
in het Kustpolderdistrict.

1.8.5 Natuurreservaten

In de onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn geen natuurreservaten gelegen met uit-
zondering van het Vlaams Natuurreservaat “IJzervallei” in de nabijheid van Eversambos.
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2 Algemene beschrijving

2.1 Historisch overzicht

Deels gebaseerd op Demolder, H., De Knijf, G. & Paelinckx, D. (2000), Deheeger, W. & Theite,
F. (2005), Devos, JP. (2010), Zwaenepoel, A. & Dochy, O. (2003), Bouw, A. (2013) en persoon-
lijk archiefmateriaal van boswachter P. Hubau. Voor Eversambos werd gebruikt gemaakt van
Goudeseune, A. (2008) en Arnoys, J. (2008).

2.1.1 Archeologische vondsten

Van het plangebied zijn zeer weinig archeologische vondsten bekend. Vermoedelijk komen ter
hoogte van de verschillende motes archeologische resten voor. Zo werd ter hoogte van de
Geesteswal in De Lovie (105l) verschillende potscherven gevonden (vermoedelijk uit de 11de-
12de eeuw). Een dieptescan zou hier aangewezen zijn om de mote verder te analyseren op een
niet-destructieve manier. Voor meer info rond de Geesteswal in De Lovie zie § 2.3.9.1.

2.1.2 Evolutie van het bos- en landschapsbeeld

De evolutie van het bos- en landschapsbeeld wordt geschetst aan de hand van de volgende
kaarten:

de Ferrariskaart (1775) – zie Kaart 2.1a
Krayenhoffkaart (1817)
Vandermaelenkaart (1850) – zie Kaart 2.1b
Popp-kaart (1853) – zie Kaart 2.1c
Topografische kaarten (1861, 1883, 1911, 1960) – zie Kaarten 2.1d, e, f en g)
Bosleeftijdskaart – zie Kaart 2.2

De Vroege Middeleeuwen

Tijdens de Vroege Middeleeuwen bestond het landschap hoofdzakelijk uit duidelijk afgetekende
boscomplexen die van elkaar gescheiden zijn door vrij grote oppervlakten cultuurland. Zo strek-
te rond Poperinge, van Zuidschote tot Watou, een groot boscomplex zich uit. Het bedekte het
zuiden van de gemeenten Proven, Krombeke, Vleteren, Reninge, de hele gemeente Woesten
en een noordelijk deel van Poperinge. Tussen Poperinge en Ieper viel dit complex uit elkaar in
enkele versnipperde bosjes. Tijdens de vroegmiddeleeuwse ontginningen (7de eeuw) werd er
een aanvang genomen met de ontbossing (met eerst de snippers bos tussen Poperinge en Ie-
per). De bevolkingsexplosie in de 11e eeuw was het startsein voor grootschaliger middeleeuwse
bosontginningen en het ontstaan van parochies. Veel bosontginningen gebeurden op individue-
le basis wat aanleiding gaf tot verspreide bewoning. Omwalde hoeven getuig(d)en van deze
middeleeuwse ontginningen. Door de komst van de abdij te Eversam in 1091 werd het be-
staande bos ter hoogte van de IJzer gekapt. De bosoppervlakte van de Sixtusbossen bedroeg
op dit moment ongeveer 1100 ha. Vanaf de 12de eeuw en vooral in de 13e eeuw groeide Pope-
ringe uit tot een lakencentrum van internationaal belang. In 1367 werd gestart met kanalisatie
van de Vleterbeek ten einde Poperinge te verbinden met de IJzer. De laat - middeleeuwse agra-
rische crisis en de catastrofale bevolkingsafname leidden tot het plaatselijk verdwijnen van hoe-
ven. Het bos in het zuiden van Vleteren nam opnieuw uitbreiding, de bevolking was er immers
gedecimeerd.
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De late Middeleeuwen tot de 20de eeuw

Op de de Ferrariskaart van 1771-1777 is een vrij kleinschalig landschap met talrijke hagen af-
gebeeld. Bijna overal op de kaarten valt de verspreide bebouwing op, die vermoedelijk reeds
dateert uit de Late Middeleeuwen. Hoogstamboomgaarden kwamen voor in de onmiddellijke
omgeving van woningen en boerderijen. Er situeerden zich een groot aantal grotere boscom-
plexen o.a. rond de huidige Galgebossen, ten zuidoosten van Poperinge nabij het toponiem
Brabant, het bos Sint-Six tussen Poperinge en Proven met De Lovie en Canadabos, tussen
Pilkem en St.- Juliaan. Het huidige Dozinghem- en Bardelenbos maar ook de Sint-Sixtushoek
maakten deel uit van het Keyselaerebos dat zich uitstrekte ten oosten van Proven. In totaal gaat
het hier over ongeveer 1500 ha bos. Opvallend is dat alle bossen die vermeld werden in de 12de

en 13de eeuw nog steeds terug te vinden zijn op de de Ferarriskaart.

Een typisch middeleeuws landschapselement is de zgn. konijnwarande waarvan nog enkele
voorbeelden terug te vinden zijn in het plangebied (o.a. in het Bardelenbos). In de 15de eeuw
werden konijnenwarandes aangelegd, omdat de pas geïntroduceerde konijnen nog niet aange-
past waren aan het graven in het voor hen nieuw milieu (niet zanderige bodem). Binnen het
plangebied is de konijnenberg van het Bardelenbos (18a) een gekend voorbeeld (Tack et al.,
1993). Deze structuur komt ook voor ter hoogte van de grote centrale mote in het Couthof
(55a).

Ter hoogte van de Poperingevaart in de Wippehoek zijn duidelijk een aantal natte hooilandper-
celen waar te nemen. De rest bestaat uit kleine akkertjes en percelen alluviaal bos. De valleige-
bieden van de IJzer en de Poperingevaart kennen nog jaarlijkse overstromingen waardoor het
grondgebruik uit grasland bestaan en de valleigebieden, op enkele terpen na, onbewoond was.
Het landschap ter hoogte van Eversam was er volledig open op een sporadische bomenrij na
op de perceelsgrenzen. De hoger gelegen zandgronden werden gebruikt als akkerland. Nabij
de boerderijen waren boomgaarden en bomenrijen aanwezig, de akkers waren omgeven met
hagen. Ook waren 2 dijken te vinden in de nabijheid van de abdij van Eversam.
Binnen het plangebied bestond uitsluitend de Barlebuizestraat tijdens de Ferraris en Vander-
maelen. De Canadaweg, Klyttestraat, Couthoflaan, Leeuwerikstraat en Bankelindeweg beston-
den nog niet (schrift. med. P.Hubau).

Op de kaart van Vander Maelen (ca.1850) zijn de grote boscomplexen nog duidelijk terug te
vinden. Hier en daar werd in de rand een perceel bos omgezet naar landbouwgrond. De Cout-
hofbossen, die op de de Ferrariskaart voor een groot deel uit agrarisch gebied bestonden, zijn
ondertussen in omvang toegenomen (Couthofpark was wel al aanwezig op de Ferrariskaart).
Eversam bestond toen uit akkers en natte hooilanden in het oosten. Op de kaart van Vander
Maelen zijn al duidelijk de beekstructuren zichtbaar zoals die van de Haringebeek (soms ook
Ghysbeke, Spoorkinsbeke of Spoorwaerbeke genoemd) als van de Hollebeek. De correcte loop
van de Haringebeek zoals aangeduid op de Vander Maelenkaart is van belang voor de correcte
situering van de Geesteswal in De Lovie (maar zie hiervoor § 2.3.9.1.)

In een register in het archief van de pastorij van Krombeke staat: “Doch die eeuwig jarige bos-
schen en wouden verdwijnen alle jaren meer om meer, door het uitrodden der zelve, en veran-
deren in bouwlanden. Den landbouw alzoo voorspoedig voortgaende, zonder sterfte onder het
volk, noch een halve eeuw en alle die bosschen en wouden zullen verdwenen zijn. Over hon-
derd jaer geene huizen waren aldaer te vinden, en tegenwoordig op kleenen afstand ontmoet
men hutten, huizen, herbergen en (koey?) gebruiken, door de bosschen verspreid.”
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Figuur 2-1: Krayenhoffkaart (1817) thv Couthof met eerste vermelding van de uitgebreide bebossing (bvb
ook ten noorden van de huidige Gravendreef). Bemerk ook de aanduiding van De Lovie (Lowie bosch en
Lowie wall).

Gereduceerde kadasterkaarten (2.1c) geven op perceelsniveau vrij nauwkeurig het bodemge-
bruik weer. Deze werden op het terrein opgesteld tussen 1808 en 1835. De gele vlakken op de
kaart zijn bos, de blauwe zijn permanente (natte) graslanden zoals te Eversam en aan de Pope-
ringevaart in de Wippehoek en witte vlakken zijn akkers en tijdelijke(re) graslanden.

Figuur 2-2: Gereduceerde kadasterkaart van de Wippehoek met groen: boomgaard, blauw: nat hooiland,
geel: bos en wit: akker.

De versnippering neemt verder toe en op de kaart van “Dépot de la Guerre” (1861) is te zien dat
grote boscomplexen verder ineengekrompen zijn. In vergelijking met de toestand van de de
Ferraris valt het groot aantal kleinere bosjes op. Het kleinschalige landschap met hagen, bo-
menrijen en hoogstamboomgaarden zijn nog steeds aanwezig. De oppervlakte bos gaat over
de drie kaarten (1861-1884-1911) in dalende lijn en dit hoofdzakelijk door de toenemende indu-
strialisatie maar ook door de aardappelplaag.
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Figuur 2-3: Kaart ICM (1884) met aanduiding van kasteelparken Couthof en De Lovie in Engelse land-
schapsstijl.

Tijdens de moderne ontginningsbeweging (1760-1880) werd een deel van het staatsbos St.-
Sixtusbos te Westvleteren verkocht en grotendeels of volledig ontgonnen.

Bij het bezoek van de abt van Amiens aan het trappistenklooster van Sint-Sixtus zei de abt: ‘Jul-
lie zitten hier goed verborgen temidden van de bossen, en dat is goed voor jullie religieus leven.
Jullie moeten er daarom voor zorgen - als je nu de bossen zult beginnen te ontginnen - dat je
voldoende bos overlaat om nog verborgen te blijven. In de loop van de 19de eeuw zijn de paters
Trappisten het bos beginnen te ontginnen om er opnieuw akkerland van te maken.

De twee dijken van de abdij van Eversam zijn op de kaarten nog duidelijk aanwezig.

De 20de eeuw tot heden

Het merendeel van de bossen is tijdens de Eerst Wereldoorlog gespaard gebleven (in tegen-
stelling tot die van het Heuvelland en ten zuiden van Ieper). Toch werden er heel wat bomen
geveld voor de aanleg van de spoorlijnen naar het front (vnl. ter hoogte van 24a, 25a en 115a).
Vooral na de tweede wereldoorlog verdwijnen veel hagen en houtkanten door intensifiëring en
mechanisatie van de landbouw. Tussen de IGN kaart van 1911 en MGI kaart van 1960 is weer
heel wat bos verdwenen. Alle bossen in de Wippehoek zijn omgevormd tot akkers of weiland,
het zuidelijk deel van de Sint-Sixtushoek is volledig ontbost en ook ter hoogte van het Barde-
lenbos is bos verdwenen. Opvallend is het verdwijnen van grote blokken bos tussen Dozinghem
en de Sint-Sixtusabdij. Ook in de noordrand van het Canadabos is heel wat bos gesneuveld.
Tenslotte is te Eversam het volledig areaal vochtig hooiland/weiland omgezet naar akker. De
bebouwing nam sterk toe langsheen de grote invalswegen waardoor de typische lintbebouwing
ontstond. Rond 1990 was de beboste oppervlakte afgenomen tot slechts 220 ha.

Bosleeftijd

De bosleeftijd van de verschillende bosplaatsen is weergegeven op kaart 2.2. Hieruit blijkt dat
percelen binnen het plangebied die bijna 250 jaar nagenoeg permanent bebost zijn geweest
(groen op kaart 2.2), zich voornamelijk bevinden ter hoogte van het historische Sint-Sixtusbos
en het Keyselaerebos. Binnen het plangebied zijn dit: zuidrand Theet- en Canadabos, noord-
oostzijde van de Lovie, het overgrote deel van Dozinghem, het Bardelenbos, delen van het
Couthofbos en de westzijde van het bos ter hoogte van de Sint-Sixtusabdij.
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2.1.3 Evolutie van het eigendomsrecht

Tijdens de Romeinse periode (250 voor tot 400 na Christus) werd dit moerasgebied bewoond
door de Menapiërs. Vanaf 53 voor Christus werd het door Caesar onderworpen. Vanaf de 5de

eeuw kwamen de Franken deze streek bevolken en langzaam werden de Romeinen verdreven.
Over deze periode (5de tot 8ste eeuw) is bijzonder weinig geweten tenzij dat heel het moerasge-
bied en tevens een deel van de hoger gelegen zandleemgronden door de zee werden over-
spoeld (Duinkerke II-transgressie). Vanaf de 9de eeuw trok de zee zich terug. Uit de achterge-
bleven geulen vormde zich stilaan de IJzer. In de zandleemstreek ontstonden nieuwe agrari-
sche nederzettingen. Uit dergelijke nederzetting ontwikkelden zich dorpen zoals (o.a.) Vleteren
(806). De reden waarom er vrij grote kernen permanent bos gebleven zijn heeft waarschijnlijk te
maken met de eigendomsstructuur en bijna permanent in bezit is geweest van grootgrondbezit-
ters. In deze optiek spreekt men van vier periodes:

Periode Diepezele

Deze Heerlijkheid bestond reeds voor 1302 maar kwam vanaf de Guldensporenslag in handen
de familie Spo(or)kin. Eustaas Spoorkin had met succes de Veurnaars aangevoerd en werd
hiervoor beloond door de Graaf van Vlaanderen met deze heerlijkheid. Diepezele behoorde tot
de Kasselrij Veurne-Ambacht maar viel onder het gebied ’De Acht Parochieën en Heerlijkhe-
den’, die enkel fiscaal en militair rekenschap moesten geven aan voornoemde Kasselrij. Juri-
disch en administratief werkten ze onafhankelijk. Dit gebied behoorde toe aan rijke edellieden
(goede verwantschap met de Graven van Vlaanderen). Deze Heren behielden hun wildrijke
bossen die in een halve cirkel lagen rond Poperinge, die een Proostdij was van de abdij St Ber-
tinus uit Sithiu (thans St-Omer). Dit vormde de basis van de bosrelicten die thans nog de “groe-
ne gordel” rond de Poperinge vormen. Watou werd met Reninge verbonden via de Reningedre-
ve die aansluiting gaf met de Burgweg naar Veurne.

Sinds de middeleeuwen bevond zich ter hoogte van de Bankelinde de vierschaar van de heer-
lijkheid Diepezele. Oorspronkelijk werd er buiten recht gesproken, traditioneel onder een linde.
De naam vierschaar komt van de 4 gespannen touwen, waartussen de rechtspraak plaats vond.
Schaar komt van zich scharen rond iemand. De heerlijkheid Diepezele bezat de ‘kleine, middel-
grote en hoge justitie’, wat betekende dat hier zelf de doodstraf kon worden uitgesproken. Dit
punt was ongeveer het hoogste punt van de regio. Het is ook hier dat het brongebied van de
Bernardsbeek, Hollebeek en Haringebeek zich bevindt. Wat verder aan de grens van het
rechtsgebied was er inderdaad een galg voorzien. Tegen de Hollebeek is er inderdaad een per-
ceel met toponiem ‘Galgebos’.

Abdijenperiode

Van bij haar stichting, begin 11e eeuw, bezat de Abdij van Eversam reeds heel wat gronden in
deze omgeving. Later kwamen de abdij ook in het bezit van De Diepezele. Toen de abdij in
1370 afbrandde kregen ze hulp voor de wederopbouw vanuit de Abdij Ter Duinen uit Koksyde
die hiervoor uit dank een groot stuk land + bos (100 gemete) van hen mochten overkopen maar
enkel op grondgebied West-Vleteren. Dit is de aanzet tot herbebossing aangezien ze met hun
grote kloostergemeenschap (500-tal monniken) een enorme behoefte hadden aan timmer- en
brandhout. De vele verlaten hofsteden werden bosgronden en het hout kon vervoerd worden
via de bevaarbaar gemaakte Poperingevaart naar de IJzer.

Vanaf de 15de eeuw moeten de bezittingen van Duinen bij de Vleterbeke er ongeveer uitzien
zoals ze in de Nieuwe Beterdinghe van 1710 getekend en beschreven staan: een huis met
schuur en stalling (het Duinhuis) staande westelijk langs het Poperings vaerdeken, met onge-
veer 28 gemeten land gelegen tusschen dit vaartje en de straat van Westvleteren naar Ter
Eecke; de ‘bosschen omtrent Sinte Six’ die, met het aanpalend bezit op Crombeke en Poperin-
ge, nagenoeg 190 gemeten houtland besloegen.
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Het Duinhuis met zijn erve en leengoed behoort tot de vroegste bezittingen van Duinen in
Westvleteren. Eén van de waterwerken op de nieuwe vaart van Poperinge, Vestjens Overdrach,
moest rond 1370 gebouwd worden op de eigendom van Duinen. De stad Poperinge verkreeg
zo de vijg gemeten bij den overdrach of overtoom (guindage) in eeuwigen cijns en behield deze
alleszins tot in de 18de eeuw. Het Duinhuis werd alzoo de stapelplaats voor hout, berken en
wissen uit de bosschen van Sint Sixt’.

Diverse bossen zijn nog gekend met namen zoals “Vierentwintig gemete van De Duynen = deel
bos tussen de Nonnenstraat en Leeuwerikstraat”, de “Melckaemers van de Duynen” enz...

Goffinetperiode

De Franse Revolutie betekende het einde van de kloosters en van hun bezittingen. Deze revo-
lutie bracht tevens heel wat schade teweeg aan de bossen in de streek (o.a. voor het herstel
van de Franse vloot), zowel door de revolutionairen als de omwonenden. Tijdens de verovering
van Poperinge en Veurne boden de bossen van St.- Six en Proven een onderkomen aan de
vluchtelingen.

De gronden van beide abdijen werden door de revolutionairen aangeslagen om als onderpand
te dienen voor hun assignaten. Dit was dé gelegenheid voor de rijke burgerij van toen. Ch-H de
Meulemeeste (bankier, fabrikant, senator….) uit Gent, kocht samen met Yvo de Laveleye uit
Brugge, dit zwartgoed van voornoemde abdijen. Via huwelijken en nakomelingen kwam dit in
handen van de Barons Goffinet, die tot de naaste medewerkers behoorden van Leopold I en
vooral van Leopold II. Stelselmatig werd deze eigendom door de jaren heen verder uitgebreid
tot het rond 1950 ruim boven de 750 ha kwam en dit over een 7 tal gemeenten verspreid.
Het grootste gedeelte omvatte zowel bos (250 ha) als landbouwgrond (500 ha). De bossen ’t
Heet, Canadabos, Dozingem, Bardelenbos, deel van De Lovie en al de kleine bossnippers tus-
senin, behoorden hen toe samen met een heel groot deel van de tussenliggende landbouw-
grond.

In de 19de eeuw drukten ook de families Mazeman de Couthove en van Merris hun stempel op
de regio en bouwden er hun zomerverblijf, namelijk ‘Couthof’ en ‘de Lovie’. De heerlijkheid
‘Couthove’ wordt echter reeds vermeld in 1350. Het was voornamelijk baron Jules Joseph Thi-
mothee Mazeman, burgemeester van Proven, die in de 19de eeuw (1865-1875) die zijn stempel
drukte op het parkgedeelte van het Couthof (park naar Engels model).
Vanaf de jaren 1960-‘80 werden door de families de Fierlant, de Liedekerke en d’Huart,
afstammelingen van de Goffinets, stelselmatig stukken verkocht. In die periode werden zowel
de Canadabossen als het Dozinghembos verkaveld voor weekendtoerisme. De kavels gingen
als zoete broodjes de deur uit (de notaris had wekelijkse zittingen in een boerderij vlakbij) en
naarmate de vraag groeide, groeide ook de verkoopprijs (de laatste kavels werden aan meer
dan het drie-dubbele verkocht dan de eerste).

Het laatste van hun eigendommen werd verkocht in 2008.

In 1814 werd door Jan-Baptist Victoor een partij bos gekocht. 1831 ontving hij een paar monni-
ken van de Catsberg: dit luidde het begin in van het huidige trappistenklooster van Sint-Sixtus.
In 1833 kreeg het klooster officieel bezoek van de abt van Le Gard (nabij Amiens). Tot in 1836
hing het klooster af van dit Frans klooster.

Periode Vlaamse Gemeenschap

Met de goedkeuring van de Gewestplan Ieper-Poperinge werden de weekendverblijven
"zonevreemd" en in de beginjaren '80 werden alle eigenaars van verblijven in de Canadabossen
veroordeeld tot afbraak. De verblijven in het Dozinghembos mochten blijven tot Stedebouw hen
ook verplichtte tot afbraak, medio 1995-2000. Vanaf 1986 kocht de Vlaamse Overheid de eerste 6
ha bos in de Canadabossen, percelen die niet verkaveld werden. Vanaf 1991 werden regelmatig
percelen bos en landbouwgrond aangekocht. Vele landbouwgronden zijn thans bebost en
momenteel bezit de Vlaamse Overheid meer dan 91Ha.



Algemene beschrijving

, Revisie
Pagina 34 van 234

In 1993 en 2003 werd in totale 39 ha landbouwgrond gekocht te Eversam die dan later bebost
werd. In het kader van de Ruilverkaveling van Woesten werd in de Wippehoek ongeveer 32 ha
aangekocht in 2005-2009.

2.1.4 Kenmerken van het vroeger beheer

Concrete bronnen voor het plangebied zijn vrij schaars en komen zeer verspreid voor. Wat de
Wippehoek en Eikhoek betreffen: hier werd vanaf de twaalfde eeuw geprobeerd de Poperinge-
vaart bevaarbaar te maken. Daarvoor werd de beek verbreed, een sluizencomplex gebouwd, er
werden spaarkommen aangelegd en een drietal vijvers moesten zorgen voor voldoende voe-
ding voor de beek. Vanaf 1366 was de Poperingevaart bevaarbaar van net voorbij de stadskern
van Poperinge tot aan de monding in de IJzer. Aanvankelijk werd de vaart wekelijks gebruikt
door verscheidene handelsboten, maar door gebrekkig onderhoud en een regelmatig tekort aan
water is de Poperingevaart als bevaarbare waterloop teloorgegaan. Sinds het einde van de ja-
ren ‘50 zijn alle vroegere voedingsvijvers dan ook gedempt. Vanaf 1557 bevond zich aan de
Poperingevaart, net opwaarts van de Switch Road, een dubbele stuwconstructie met schotbal-
ken (sluishuisje). Afwaarts van deze stuwconstructie werd een relatief groot verval gecreëerd. In
de jaren ‘60 werd de stuwconstructie, inclusief het huisje, afgebroken. Een grote ingreep tijdens
de ruilverkaveling was het indijken van de Poperingse vaart en de Heidebeek en het aanbren-
gen en verbeteren van afwateringsinfrastructuur. Er werden terugslagkleppen, stuwen, buis-
drainage geplaatst en grachten overwelfd. Het gevolg hiervan was het verdrogen van de natte
graslanden. Ook werden de jaarlijkse overstromingen tegengegaan. In 1995-1996 werd het bos
van Eversam aangeplant. De dijk ten zuiden van de voormalige abdijsite is grotendeels ver-
dwenen. De westelijke dijk is nog deels aanwezig aan de rand van het Eversambos.

Volgens bronnen uit de 16de-18de eeuw bestonden de Sixtusbossen voor het overgrote deel uit
elzenhakhout dat om de 8 jaar gekapt werd. Hier en daar kwamen echte bossen voor met voor-
namelijk eiken. Einde 19de eeuw domineerde de olm in de bossen. Naast olm kwam ook Zo-
mereik, wilg, Beuk en populier regelmatig voor. Het hakhout onder de bomen bestond uit Ge-
wone es, eik en Haagbeuk. Het kappen van brandhout onder de vorm van hakhout bleef nog
zeer lang in zwang (zie ook document van de kasselrij Veurne-Ambacht Figuur 2-4).Tot in de
19de eeuw bleven boswallen in gebruik om bossen of bospercelen te scheiden. Haagbeuk was
voor dit doel een geliefkoosde soort (Tack et al, 2003). Voorbeelden hiervan zijn te vinden in de
randen van het Bardelenbos en te Dozinghem. Vanaf de 20st eeuw zorgde de iepenziekte voor
een drastische daling in het olmenbestand. Zomereik werd in de regio de dominerende boom.
Belangrijke veranderingen in het gebied deden zich voor tijdens de ruilverkaveling van Stavele
die uitgevoerd werd tussen 1974 en 1983. Tijdens deze ruilverkaveling werden heel wat perce-
len uitgeruild waardoor er grotere kavels ontstonden. Dit leidde tot het verdwijnen van heel wat
perceelsranden met hun respectievelijke beplanting. Ook werd een landschapsplan opgesteld
die voorzag in bomen rond de jachtbosjes en op openbare domeinen. Verder konden landbou-
wers vrijwillig voor erfbeplanting kiezen. In het Canadabos en Dozinghembos werden percelen
verkaveld (20 tot 50 are groot) voor weekendverblijven die vervolgens bouwrijp werden ge-
maakt door het kappen van bomen waar de verblijven werden opgetrokken (houten chalets tot
sta-caravans), daarenboven werden de grenzen afgezet met allerlei draden en aangeplant met
laurierkers en/of coniferen. Rondom de verblijven werden allerlei houtige exoten en planten
aangeplant. Soms werden bomen getopt om meer licht in het bos te brengen.
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Figuur 2-4: uittreksel uit het boek over de kasselrij Veurne-Ambacht met de aanduiding van het te kappen
brandhout.

In het Couthof was tot voor 1980 het beheer voornamelijk gefocust op het gefaseerd kappen van
hakhout en middenhout ifv de jacht (kleinwild). Er was een beheerder die jaarlijks afspraken
maakte met plaatselijke bewoners om kappingen uit te voeren. Met het overlijden van die
beheerder viel dit beheer weg en momenteel zijn er nu enkel enige, jaarlijkse, ingrepen geweest
zoals kappingen van hakhout in de onmiddelijke omgeving van de dreven, dreven ingezaaid met
gras en bekalkingen van de dreven met het oog op reewildjacht. Bosranden werden gekapt op
vraag van de aanpalende landbouwers, die achteraf de randen en de stobben besproeiden met
roundup (PV is opgemaakt). Eénmalig is een dunning uitgevoerd in het hooghout (ca. 2010)
waarbij kaprijpe eiken, essen en vnl. populieren werden gekapt - geexploiteerd met zeer zwaar
materiaal (zware sleepschade in de centrale dreef). Op advies van de boswachter werden vele,
kaprijke, zomereiken niet verkocht omwille van de minimale houtwaarde tgv. aanwezig
oorlogsschroot in de stammen van tijdens WO1.
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Foto links: lage knot van Gewone es als getuige van historisch hakhoutbeheer in het Couthof, rechts: re-
cente afzetting van de hakhoutlaag in het Couthof.

2.2 Beschrijving van de standplaats

2.2.1 Reliëf

Het digitaal hoogtemodel wordt weergegeven op kaart 2.3.

Het reliëf is tamelijk vlak en de hoogte varieert tussen 5 m en 35-40 m (ter hoogte van het
Couthof). Het reliëf daalt geleidelijk van oost naar west, en van zuid naar noord binnen het
plangebied. In het uiterste westen, tussen Watou en Poperinge, ligt een N-Z gerichte rug die tot
ongeveer 60 m hoog ligt en dit net ten zuiden van Couthof. Verder ligt er nog een kleine rug
(hoogste punt 30m) ter hoogte van het Jagershof en volgt een oost-west lijn langs de Nonne-
straat en langs de Barlebuizestraat tot aan de bocht bij de linde van de vierschaar “Bankelinde”.
Op het Plateau van Izenberge (15-20 m hoogte) ten noorden van Eversambos komen diep in-
gesneden V-vormige dalen met steile randen voor, waarin de zijbeken van de IJzer stromen. De
hellingen naar het plateau zijn zeer zwak.

2.2.2 Bodem, geologie en geomorfolologie

2.2.2.1 Geologie en geomorfologie

Tertiair

De geologische kaart van het plangebied en omgeving is weergegeven op kaart 2.4b. De be-
sprekingen zijn gebaseerd op deze tertiaire bodemkaart en op eologische boringen in en nabij
het plangebied (dov.vlaanderen.be).

De tertiair-geologische kaart van het plangebied vermeldt de Formatie van Kortrijk (met het
Lid van Aalbeke) als de oudste afgedekte geologische eenheid binnen het plangebied. Deze
formatie dateert uit het vroeg-Eoceen (50-55 miljoen jaar). De lagen hellen naar het noord-
noordoosten en vormen samen de Ieper Groep (50-55 milj. J. B.P.) van oud naar jong bestaan-
de binnen het plangebied uit de Formaties van Kortrijk en Tielt. Gezien de relatief geringe dikte
van het quartair dek is de lithologie en dikte van de afgedekte tertiaire lagen van groot belang in
de geomorfologie en hydrologie van het gebied. De lagen onder de Formatie van Kortrijk heb-
ben geen invloed op de ecosystemen en worden hier dan ook niet besproken. Ter hoogte van
het plangebied dagzomen – van west naar oost – volgende lagen (kaart 2.4b):
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 Formatie van Tielt met het Lid van Kortemark: Deze formatie bevat de zgn “Ieperiaanse
klei” en is in totaal 110 meter dik. Deze formatie komt voor in het overgrote deel van het
plangebied (Couthof, Lovie, Canadabos, Bardelenbos, Dozinghem en St.-Sixtushoek).
Het Lid van Kortemark komt hoofdzakelijk voor te Eversambos en bestaat uit kleihou-
dende silt met verharde dunne banken zand en silt en met kleilagen (dikte: 17m).

 Het Lid van Aalbeke komt uitsluitende voor in de Wippe- en Eikhoek en bevat homoge-
ne, blauw zwarte klei (dikte: 12-15m).

Het voorkomen van kleilagen en kleilenzen weerspiegelt zich in de bodemvochtigheid van het
gebied, weergegeven aan de hand van de drainageklassen (kaart 2.5b). Op de locaties waar
lagen zoals het Lid van Aalbeke maar ook de Formatie van Tielt dagzomen komen nattere
gronden voor. Daarnaast kan het voorkomen van kleilagen op geringe diepte zorgen voor
stuwwatertafels in de winter. Dit komt verder aan bod bij de bespreking van de grondwatertafel.

Quartair

De belangrijkste sedimentatiefase van de Quartaire afzettingen dateert uit het Boven-
Pleistoceen (Würmglaciaal). Door overheersende NW-winden werd niveo-eolisch zandig en
lemig materiaal aangevoerd en op de Tertiaire lagen afgezet, die ondertussen aan de erosie
blootgesteld waren geweest, zodat hun oppervlaktereliëf gewijzigd was. De dikte van het eo-
lisch materiaal schommelt binnen het plangebied van enkele decimeters tot enkele meters (2-5
m). Ter hoogte van Eversambos is het Quartaire dek afwezig (dagzomende tertiaire laag). Te
Dozinghem/Canadabossen ligt de quaternaire laag 1,5 m diep, in de Sixtushoek 2,25 m diep, te
Wippehoek 2,9 m diep en in de Lovie ongeveer 4 m diep.

Bodemtextuur, -drainage en -profiel

De voorkomende bodemtypes zijn weergegeven op de kaart 2.4a.

Vochtige tot natte lemige zandgronden zijn de meest voorkomende bodemsoorten binnen het
plangebied. Lokaal komen er kleigronden (deels alluviaal en deels in depressies) en lichte
zandleemgronden voor. Vergraven en opgehoogde gronden komen voor in het kasteelpark van
Couthof en in het oostelijke deel van de Lovie.

A) Overdekte pleistocene gronden (Middellandpolders)
Uitsluitend ter hoogte van Eversambos. Deze gronden worden gekenmerkt door het voorkomen
van pleistoceen zand op minder dan 120 cm diepte onder de polderafzettingen. Ze bestaan uit
gebroken zand (meestal slibhoudend), gebroken klei of zware klei rustend op pleistoceen.

B) Kleigronden
Vochtige kleigronden komen voor langs de Poperingevaart in de Wippehoek en in het zuidelijke
deel van het geboortebos in de Sint-Sixtushoek (perceel 40). Natte kleigronden komen ver-
spreid in het plangebied voor (Wippehoek, St.-Sixtushoek, Dozinghem, Canadabos, westelijke
deel van de Lovie en delen van het Couthof). Kleigronden zonder profielontwikkeling zijn ont-
sluitingen van tertiaire klei en komen hoofdzakelijk nabij beken voor.

Edp: Matig gleyige kleibodem zonder profiel
EDx: Zwak tot matig gleyige kleibodem met onbepaald profiel
Eep: Sterk gleyige kleibodem zonder profiel
Efp: Zeer sterk gleyige kleibodem zonder profiel
Ehc: Natte klei met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont
Ehx: Sterk gleyige kleibodem met onbepaald profiel

C) Lichte zandleemgronden
Zeldzaam binnen het plangebied, uitsluitend in enkele bestanden in de Canadabossen

Pbx: Droge licht zandleembodem met onbepaald profiel
Pdc: Matig natte licht zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont
PDx: Matig droge tot matig natte lichte zandleembodem met onbepaald profiel
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D) Lemig zandgronden
Meest voorkomende en wijd verspreid bodemtype binnen het plangbied.

Lca: Matig droge zandleembodem met textuur B horizont
Lcp: Matig droge zandleembodem zonder profiel
Ldc: Matig natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont
Ldp: Matig natte zandleembodem zonder profiel
LDx: Matig droge tot matig natte zandleembodem met onbepaald profiel
Lep: Natte zandleembodem zonder profiel
Lhc: Natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont
Lhp: Natte zandleembodem zonder profiel
Lic: Zeer natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B horizont

2.2.3 Hydrografie en hydrologie

2.2.3.1 Grondwater

Vanuit economisch standpunt bevinden de belangrijke watervoerende lagen zich onder de For-
matie van Kortrijk. Vooral in de streek rond Poperinge is, ten gevolge van industriële waterwin-
ning, een significante daling van de grondwaterdruk waargenomen van + 15 naar -50 m-TAW
en dit sedert de eeuwwisseling tot op heden (Dochy O. & Zwaenepoel A., 2003). Door de aanwe-
zigheid van kleihoudende lagen (Ieperiaanse klei) hebben deze dalingen echter geen invloed op
de hydro-ecologische aspecten binnen het plangebied. De vochttoestand (kaart 2.5b) van de
bodem wordt in sterke mate beïnvloed door de aanwezigheid van een kleilaag op geringe diep-
te. Wanneer de gronden relatief hoog gelegen zijn zoals te Couthof en de Lovie, zorgt de aan-
wezigheid van deze ondiepe, ondoordringbare laag ervoor dat er een stuwwatertafel ontstaat.
Verder komen er semi-permanente grondwaterlagen voor. Dit laatste kenmerk uit zich het best
via kaart 2.5b waar duidelijk de drainageklasse ‘h’ primeert: hydromorfe gronden gekenmerkt
door tijdelijke stuwwatertafels.

Figuur 2-5: Schematische voorstelling stuwwater (bron: Dochy O. & Zwaenepoel A., 2003)

In het licht golvend gebied waar het reliëf tamelijk vlak is en het Pleistocene dek dik (1-2 m),
staan de gronden normaal onder invloed van permanent grondwater. Waar het dek echter dun
is en de Tertiaire klei op geringe diepte voorkomt, vertonen de meeste gronden er kenmerken
van stuwwater, niettegenstaande het reliëf er tamelijk vlak is. Verder van de heuvelkam af, waar
het reliëf tamelijk vlak is en de zandleembedekking betrekkelijk dik, vertoont de waterhuishou-
ding van de gronden eigenschappen die intermediair liggen tussen deze van bodems met per-
manent grondwater en bodems met stuwwater. De Tertiaire klei is ondoorlatend en heeft zelf
een vlak reliëf, zodat er ook weinig ondergrondse afvloei gebeurt over het kleioppervlak. Het
waterbergingsvermogen is evenredig met de dikte van het zandleemdek. Waar het dek dun is,
is er tijdens regenrijke perioden spoedig wateroverlast; bij watertekort is er droogte. De Tertiaire
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zandige afzettingen stuwen in sterke mate, daar er talrijke kleilenzen in voorkomen en de zan-
dige horizont nergens dik is.

2.2.3.2 Oppervlaktewater

Zie kaarten 2.5a en 2.5b.

Het plangebied is gelegen in het bekken van de IJzer, meer specifiek tot de VHA-zones:

 Heidebeek
 IJzer tot monding Poperingsevaart (excl.)
 Poperingsevaart van monding Hollebeek (excl.) tot monding IJzer
 Poperingsevaart tot monding Hollebeek (incl.)
 IJzer van monding Poperingsevaart (excl.) tot monding Kanaal Ieper-Yzer (excl.)

Deze VHA-zones behoren allen tot het deelbekken “Hoppeland”. Deze indeling geeft meteen
weer hoe de afwatering binnen het gebied verloopt. De afwatering gebeurt via een stelstel van
sloten en beken. De beken die in NW richting vloeien, behoren tot het bekken van de IJzer (dus
alle beken binnen het plangebied). De ontwatering gebeurt er via enkele grote NZ stromende
beeksystemen. De Poperingevaart loost rechtstreeks in de IJzer. Het verval van deze beken is
bijna overal voldoende om een goede en snelle afwatering toe te laten.

Waterlopen die in het plangebied van belang zijn (van oost naar west en zuid naar noord):

Klijtebeek (2de categorie) ontspringt thv het Couthof (64a) en loopt noordwaarts via het
park van Couthof waar een niet geklasseerde waterloop in uitmondt.
Haringebeek (3de categorie) ontspringt in de Lovie (105l) ter hoogte van de overloop van
de vijvers en vormt de grens tussen ANB en privaat terrein. Deze beek loopt verder in de
westrand van de Canadabossen om vervolgens naar het westen af te buigen en uit te
monden in de Klijtebeek ter hoogte van Proven.
Hollebeek (2de categorie) ontspringt in de Lovie aan de westrand van 105l en loopt ver-
der oostwaarts langs de zuidrand van 40d (St.-Sixtushoek) om vervolgens uit te monden
in de Poperingevaart.
Bernardsebeek (2de categorie) ontspringt net ten noorden van 20a (Canadabossen) en
loopt langs de westrand van perceel 17 (Bardelenbos) naar het noorden. Hier mondt ook
een naamloze niet geklasseerde waterloop uit.
Hoeslandbeek (3de categorie) vindt zijn oorsprong ter hoogte van de Sint-Sixtusabdij.
Deze waterloop loopt verder naar het noordoosten.
Poperingevaart (1ste categorie) loopt langs de westzijde van de Wippehoek en de Eik-
hoek. Ter hoogte van de Wippehoek monden enkele naamloze niet geklasseerde beken
uit in de Poperingevaart. Deze beek mondt uiteindelijk ten oosten van Eversam uit in de
IJzer.
Oostsluisbeek (niet geklasseerd) loopt in de zuidrand van Eversambos om aan de oost-
rand uit te monden in de Poperingevaart.
Eversambeek (niet geklasseerd) is loopt van zuid naar noord door Eversambos. Deze
ingebuisde waterloop is in 2012 terug bovengronds gehaald. Deze beek mondt in het
noorden uit in de IJzer.
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Foto: De recent bovengronds gehaalde Eversambeek in de bosplaats Eversambos

Oppervlaktewaterkwaliteit
Binnen het plangebied zijn enkele vaste waterkwaliteitsmeetpunten gelegen. De onderstaande
grafieken (BBI2 en PIO3) zijn afkomstig van het geoloket van de Vlaamse Milieu Maatschappij
(http://geoloket.vmm.be).

 De Klijtebeek (punt 989012, stroomopwaarts aan Reningestraat)
De waterkwaliteit is hier zeer slecht (BBI 1-2,5). De Prati-index duidde op een verontreinigde
toestand (POI 5-6).

 De Haringebeek (punt 989022, ter hoogte van de Canadaweg)
De waterkwaliteit ter hoogte van het opnamepunt is slecht (BBI3). De waterloop is er verontrei-
nigd (PIO 5,43). Reden is hoofdzakelijk de lozing van afvalwater van de Lovie en de wijk ’t Vo-
geltje in de Haringebeek. Dit afvalwater wordt recentelijk echter gezuiverd door middel van een
afvalwaterzuiveringsinstallatie (KWZI en RWZI) vanaf 2011-2012. De waterkwaliteit is zeer re-
centelijk verbeterd (metingen in 2013 geven een BBI van 5 en een POI van 2,97).

2 BBI = Belgische Biotische Index, waterkwaliteit wordt bepaald adhv het aantal macro-invertebraten. Hoe hoger, hoe
beter.
3 PIO = Prati-index, zuurstofgehalte in water wordt gebruikt voor onderverdeling in kwaliteitsklassen, Hoe lager, hoe
beter.
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De Hollebeek (punt 982600, ter hoogte van de Westvleterenweg)
De waterkwaliteit van de Hollebeek gaat de laatste jaren stelselmatig vooruit en dit van zeer
slecht (2000) tot een matige waterkwaliteit (2012). Doch blijft de waterkwaliteit van deze beek
nog steeds ondermaats. De vermoedelijke oorzaak is lozing van stroomopwaarts gelegen land-
bouwsilo’s (schrift. med. P.Hubau).

 De Bernardsbeek (982080, Krombeke aan Bankelindeweg)
Deze beek is matig verontreinigd (PIO 2,08) en heet een matige waterkwaliteit (PIO 6, staalna-
me in 2003).

De Poperingevaart (979000, Poperingestraat aan Wippehoek; 978500, Kruisboomstraat aan Eik-
hoek en 97800, net voor monding IJzer ten oosten van Eversam).

De algemene waterkwaliteit van de Poperingevaart is slecht (stroomopwaarts) tot goed (net
voor de monding. Over het algemeen is de beek matig (stroomopwaarts) tot aanvaardbaar (net
voor de monding) verontreinigd. Vooral ter hoogte van de Wippehoek is de beek verontreinigd
en is de waterkwaliteit slecht.
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Figuur 2-6: Van links naar rechts en van boven naar onder: staalnamepunten thv de Wippehoek, Eikhoek
en ten oosten van Eversambos voor de monding in de IJzer.

Over het algemeen is de biologische waterkwaliteit van de beken die ontspringen in het Pope-
rings bosgebied slecht tot matig met uitzondering van de monding van de Poperingevaart
(goed). Ook de chemische kwaliteit is nog steeds allesbehalve.

Watertoets

Volgens de watertoetskaart (zie ook 2.5a) overstromen de beekvalleien van de Poperingevaart
(Wippehoek en Eikhoek) en de IJzer (Eversambos met o.a. de Oostsluisbeek en de Eversam-
beek) op regelmatige basis. In deze periodes dient het peil van de IJzer eerst te zakken alvo-
rens de terugslagkleppen op de afvloeigrachten opengaan om het water terug te laten vloeien
naar de IJzer. Het kan soms soms dagen duren vooraleer het water terug begint te trekken.
Ondergelopen weilanden langs de Poperingevaart (ter hoogte van de monding) moeten door
middel van een extra windwatermolentje leeggepompt worden. Voor de rechttrekking van de
Poperingevaart had men tot 3 dagen tijd voor het water een zekere hoogte bereikte. Nu kan,
door de rechttrekking van de Poperingevaart, dit peil al bereikt worden in een 12-tal uur (Gou-
deseune, 2008).
In april 2006 werd een MB goedgekeurd ter onteigening van een deel van de zomerbedding van
de Poperingevaart thv de Switchroad tot de samenvloeiing met de Robaartbeek. De zomer- en
winterbeddingen werden onteigend een aangelegd ikv waterbeheersing ten gevolge van zware
zomeronweders. Vanaf het centrum van Poperinge tot de Woestenseweg is tevens een recrea-
tieve ontsluiting aangelegd (wandelpad) over een breedte van 4 tot 6 meter.
Ook de beekvalleien van de Klijtebeek, Haringebeek en Bernardsbeek worden als mogelijk
overstromingsgevoelige gebieden aangeduid.
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2.3 Beschrijving van het biotisch milieu

2.3.1 Bestandenkaart

Er zijn in het plangebied 10 bosplaatsen en 181 (bos)bestanden onderscheiden met een ge-
middelde bestandsoppervlakte van 1,68 ha. De buitengrenzen zijn -mits enkele uitzonderingen-
afgestemd op de grenzen van de kadastrale percelen. Voor de bestanden in eigendom van
ANB werd de bestaande bestandsnummering gebruikt (zie ook oude bestandskaart in bijlage
3). Voor de private eigenaars is een volledig nieuwe bestandsnummering opgesteld vanaf 100
doch werd er zoveel mogelijk vastgehouden aan bestaande bestandsindelingen van de beperk-
te bosbeheerplannen. (Couthof, De Lovie en de Sint-Sixtusabdij).

142 van de 181 bestanden bestaan uit bos (incl. aanplanten en spontane verbossingen), de
overige bestanden zijn boomgaarden (3 bestanden in het Bardelenbos, Canadabos en Dozing-
hem), graslanden en ruigtes (15 bestanden, voornamelijk in Bardelenbos en Wippehoek), infra-
structuur (doorgangsweg in Bardelenbos), dreef (1 bestand in St.-Sixtushoek) en akkers (8 be-
standen).

In totaal bestaat 93,5% (282 ha) van het plangebied uit bos. Ongeveer 31 ha (10,2%) valt niet
onder het bosdecreet. Het betreft akkers, infrastructuur en enkele weilanden.

De bestandenkaart is weergegeven op kaart 2.6 en op kaarten 2,7a-c zijn de bestanden verder
opgedeeld naar hoofdboomsoort(en).

Een overzicht van de bestanden met weergave van de bestandskenmerken is weergegeven in
bijlage 4. Ook in de databank Bosbeheerpakket zijn de gegevens met betrekking tot de alge-
mene kenmerken op te vragen.

2.3.2  Bestandsbeschrijving en dendrometische gegevens

De oppervlakte van niet-bosbestanden (permanente open plek en ruimten) werd in de bos-
bouwdatabank aan 0,0001 ha gelijkgesteld4 zodat ook betekenisvolle uitspraken kunnen beko-
men worden op niveau van het plangebied en eventueel de bospercelen. Concreet betekent dit
dat onderstaande cijfers en grafieken (uitgezonderd deel over de bestandstypen) betrekking
hebben op het volledige plangebied. Alle berekende waarden onder deze paragraaf hebben
enkel betrekking tot de beboste, spontaan verbossende of de te bebossen percelen.

2.3.2.1 Bestandskenmerken

Bestandstypen

Het overgrote deel van de bosplaatsen in het plangebied (85%) worden ingenomen door loof-
houtbestanden. Het grote aandeel homogene loofhoutbestanden bestaande uit Zomereik (al
dan niet bijgemengd met Amerikaanse eik, Tamme kastanje of berk) valt duidelijk op samen
met een vrij groot aandeel oudere homogene aanplanten van Zomereik, Zwarte els, Wilg en
Gewone es te Eversam en te Dozinghem (tussen Barlebuizestraat en Leeuwerikstraat). Soms
komen er mengverbanden voor met Gewone es maar doordat es is afgestorven door de essen-
ziekte worden deze bestanden toch homogener (vb aan de Sint-Sixtushoek).

In zeer beperkte gevallen komt er loofhout voor met een beperkte inmenging van naaldhout
(4%) of bestaat het bestand uit homogeen naaldhout (0,4%) zoals het Douglasbestand in het
Couthof (51b) of het lorkenbestand in De Lovie (105f).

4 Bij het berekenen van de parameters worden alle bestanden in rekening gebracht, ook open plekken en water.
Hierdoor treedt onderschatting op bij de cijfers van het gemiddeld bosbestand. Dit kan me oplossen door deze
bestanden een oppervlakte te geven van 0,0001 ha, dit geldt niet voor kapvlaktes (TB) of jonge aanplanten.
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Het aandeel open ruimten (6%) op bestandsniveau (een bestand wordt volledig meegerekend, dus
aandeel ligt in werkelijkheid wat lager) is vrij groot. Ze bestaan voornamelijk uit de hooilanden en
weilanden met gebruiksovereenkomst aan de Wippehoek, Bardelenbos en Dozinghem en val-
len dus buiten het eigenlijke bos. Open plekken in de bossfeer (dus niet op bestandsniveau) zijn
slechts zeer schaars aanwezig (<1%). Open plekken in de bossfeer komen voor te Eversambos
ter hoogte van de brede dreven.

Infrastructuur neemt slechts 0,18% van de oppervlakte in. Het gaat hier om een toegangsweg
aan het Bardelenbos (16x), de dreef in de Sixtushoek (120t) en de openbare parking (28c) in
het Canadabos.

De spontaan verbossende open ruimten en percelen die in de zeer nabije toekomst met zeker-
heid worden bebost worden beslaan ongeveer 3,6% of 10,8 ha. Het zijn voornamelijk de perce-
len aan het Bardelenbos.

Tabel 2-1: verdeling van de verschillende bosbestandtypes binnen het plangebied.
Bestandstype Oppervlakte (ha) Rel. opp. (%)

Loofhout (>80%) 257,03 85,27%
Loofhout (50-80%) + naaldhout 12,18 4,04%
Naaldhout (>80%) 1,31 0,43%
Te bebossen 10,83 3,59%
Infrastructuur 0,54 0,18%
Huidige open ruimten 19,53 6,48%

Figuur 2-7: verdeling van de verschillende bestandstypen

Leeftijd

Ongeveer 31% van de bosoppervlakte heeft een bosleeftijd jonger dan 30-40 jaar. Het betreft
hoofdzakelijk bosaanplantingen in de bosplaatsen Wippehoek, Eversambos, het westelijke deel
van Dozinghem enkele bestanden in het Canadabos en delen van de Sint-Sixtushoek.

Middeljonge bestanden tussen de 40 en de 80 jaar oud komen vrijwel niet voor (3%). Het betreft
meestel zomereikbestanden al dan niet met bijmenging in De Lovie.

Een vrij groot deel (24%) is vrij homogeen en ouder dan 80 jaar. Het betreft vooral homogene
eikenbestanden al dan niet met beperkte bijmenging van Beuk of Tamme kastanje. Een groot
deel van de bossen te Dozinghem, Bardelenbos, Canadabossen en De Lovie zijn aangeplant
rond 1910 of 1920 (Sixtushoek).

Bestanden ouder dan 120 jaar zijn hoofdzakelijk terug te vinden in het Couthof (55a, 60a, 62a,
64a, 101c, 101d) maar ook te Dozinghem (26c).
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De meeste ongelijkjarige bestanden hebben in de hoofdetage veel bomen die minstens 80 jaar
(100 jaar) oud zijn. Deze bestanden hebben een groot aandeel van spontaan ingezaaide soor-
ten.
Bestanden met tweevoudig hooghout (leeftijd bepaald door boven- en nevenetage) (5,1%) be-
staan meestal uit hooghout van Zomereik (1910) met uitgelopen hakhout van Tamme kastanje
(ongeveer 1940). Deze bestanden komen hoofdzakelijk te Dozinghem en in de Canadabossen
voor.

Tabel 2-2: globale leeftijd van de bosbestanden
Leeftijdsopbouw Oppervlakte (ha) Rel. opp. (%)

1-20 64,23 23,7%

21-40 20,95 7,7%

61-80 7,93 2,9%

81-100 14,73 5,4%

101-120 49,13 18,1%

121-140 1,81 0,7%

Ongelijkjarig 98,94 36,4%

Tweevoudig hooghout 13,80 5,1%

Figuur 2-8: verdeling van de leeftijdscategorieën

Sluitingsgraad

Het overgrote deel van de bestanden heeft een hoge sluitingsgraad (>75%). De bestanden zijn
over het algemeen dus vrij donker. De bestanden met een gemiddelde sluitingsgraad (50-75%)
zijn meestal recent gedunde bestanden waarbij gedund is in de hoofdetage of waarbij de oude
hakhoutlaag (hoofdzakelijk Tamme kastanje) recent is afgezet. De bestanden met een lage slui-
tingsgraad (<50 %) zijn meestal jonge of aanplanten.

Tabel 2-3: verdeling van de sluitingsgraad binnen het plangebied
Sluitingsgraad Oppervlakte (ha) Rel. opp. (%)

25 % - 50 % 11,19 4,1%

< 25 % 13,95 5,2%

50 % - 75 % 42,10 15,6%

> 75 % 202,48 75,1%
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Figuur 2-9: verdeling van de sluitingsgraad

Bedrijfsvorm

Hooghout, waarbij de bomen als hoogstammen groeien, is de dominante bedrijfsvorm die wordt
toegepast in de bosbestanden (99,4% van de totale oppervlakte).
Middelhout komt uitsluitend voor in het Bardelenbos ter hoogte van 17a. Het betreft hier een
bestand met omvangrijke Zomereiken als overstaanders en een hakhoutlaag van esdoorn, Ha-
zelaar, berk, Tamme kastanje, Zwarte els….Oud middelhout komt verder nog voor in het Cout-
hof. Het middelhout wordt echter niet meer als dusdanig onderhouden.
In de meeste bossen is nog een oude hakhoutlaag terug te vinden van voornamelijk Tamme
kastanje, Gewone esdoorn en Hazelaar. In de bestanden in eigendom van ANB zijn de laatste
jaren al grote inspanningen geleverd (vnl. te Dozinghem en Canadabossen) om deze hakhout-
laag terug af te zetten. In veel gevallen wordt de hakhoutlaag echter niet meer consequent af-
gezet en groeit ze dus door tot in de hoofdetage. Hakhout dat langer dan 40 jaar niet meer werd
afgezet wordt tot hooghout gerekend. Herneming van deze beheersvorm kan aangewezen zijn
voor het behoud van voorjaarsflora en autochtoon materiaal (zie hiervoor echter § 5).

Mengingsvorm

Onder mengingsvorm wordt de ruimtelijke positie van de bomen en/of boomgroepen van ver-
schillende soorten binnen een bestand verstaan. Het kan gaan om zowel stamsgewijs of
groepsgewijs gemengde bestanden als homogene bestanden met één enkele boomsoort.
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Homogene bosbestanden nemen een oppervlakte van 106 ha in, ofwel 39% van het plange-
bied. Dergelijke homogene bestanden bestaan voornamelijk uit Zomereik. Verschillende oudere
aanplanten in de bosplaatsen Eversam en Dozinghem zijn homogeen met soorten als berk,
wilg, Zomereik, linde en Zwarte els.

Gemengde bosbestanden nemen 61% van de bosoppervlakte in, verdeeld over stamsgewijze
menging (48%) en groepsgewijze menging (13%). Verschillende aanplanten worden meestal
groepsgewijs aangelegd om het verschil in groeiritme van verschillende soorten te ondervan-
gen. De jongste aanplanten worden echter stamsgewijs gemengd aangelegd.

2.3.2.2 Boomsoortensamenstelling

Hieronder zijn de gegevens (op basis van de 92 bosbouwopnames in 2013) weergegeven op niveau
van het bosdomein.

Zaailingen

Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte minder dan 2 meter.

In totaal werden binnen deze hoogteklasse 28 houtige plantensoorten aangetroffen en het ge-
middelde stamtal voor het volledige plangebied bedraagt 21.316 zaailingen per hectare (zie Ta-
bel 2-5). Dit aantal is vrij hoog te noemen.

Gewone es en in mindere mate Gewone esdoorn verjongen zich het gemakkelijkst in het plan-
gebied (10.045 ex. resp. 5.009 ex./ha. In totaal neemt de uitheemse natuurlijke verjonging
slechts 9,4% in van de totale verjonging. Indien daar nog eens de minder gewenste verjonging
van Gewone esdoorn en Grauwe abeel wordt bijgeteld komt men ongeveer aan 34%.

Overige natuurlijke verjonging is afkomstig van Haagbeuk (2.217 ex./ha, hoofdzakelijk door uit-
zaaiing van aanplanten te Eversambos), Tamme kastanje (1.106 ex./ha), Zomereik (621
ex./ha), Amerikaanse eik (403 ex./ha, hoofdzakelijk in De Lovie) en Amerikaanse vogelkers
(394 ex./ha). De overige natuurlijke verjonging is vrij marginaal te noemen (< 250 ex./ha). Merk
op dat de natuurlijke verjonging voornamelijk terug te vinden in de bosplaats Couthof (36.629
ex./ha), De Lovie (14.806 ex./ha) en te Dozinghem (9.166 ex./ha). Er is slechts (vrij) weinig na-
tuurlijke verjonging aanwezig in de Canadabossen (6.318 ex./ha), Sixtushoek (4.821 ex./ha) en
het Bardelenbos (1.410 ex./ha). De oorzaken zijn velerlei maar hebben meestal te maken met
de aanwezigheid van bramen die initiële verjonging sterk onderdrukt.

Foto: massale esdoornverjonging in het Couthof (54a)
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Tabel 2-4: totaal aantal zaailingen per soort voor volledig plangebied (cursief = uitheems)
Hoogteklasse Boomsoort Stamtal/ha

0-49 cm

Gewone es 9470
Gewone esdoorn 4553
Haagbeuk 2217
Tamme kastanje 1033
Zomereik 557
Amerikaanse eik 403
Amerikaanse vogelkers 296
Grauwe abeel 173
Hulst 162
Wilde lijsterbes 140
Noorse esdoorn 114
Zachte berk 92
Eenstijlige meidoorn 63
berk (G) 39
Gewone vlier 27
iep 22
Hazelaar 11
Spaanse aak 9
paardekastanje 7
Vogelkers 7
Zwarte els 2
Gelderse roos 1
Zomerlinde 1

50-99 cm

Gewone es 527
Gewone esdoorn 308
Amerikaanse vogelkers 61
Hulst 53
Grauwe abeel 37
Tamme kastanje 34
Gewone vlier 31
Hazelaar 14
Eenstijlige meidoorn 13
Wilde lijsterbes 12
iep 11
Grauwe wilg 11
Gelderse roos 8
Zwarte els 7
Zomereik 6
Vogelkers 6

100-149 cm

Gewone esdoorn 63
Gewone es 48
Zomereik 58
Vogelkers 46
Eenstijlige meidoorn 46
Hazelaar 90
Gewone vlier 39
Amerikaanse vogelkers 33
Tamme kastanje 30
Hulst 19
Beuk 8
Wilde lijsterbes 7
Grauwe abeel 6

150-199 cm

Hazelaar 120
Gewone esdoorn 85
Gewone vlier 39
Tamme kastanje 9
Beuk 8
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Hoogteklasse Boomsoort Stamtal/ha
Zwarte els 6
Grauwe abeel 6
Eenstijlige meidoorn 5
Amerikaanse vogelkers 4
Gewone es 2
Laurierkers 2
Wilde lijsterbes 1

Tabel 2-5: totaal aantal zaailingen per soort voor volledig plangebied (cursief = uitheems)5

Boomsoort Stamtal/ha
Gewone es 10045

Gewone esdoorn 5009

Haagbeuk 2217

Tamme kastanje 1106

Zomereik 621
Amerikaanse eik 403
Amerikaanse vogelkers 394

Hazelaar 235

Hulst 234

Grauwe abeel 222

Wilde lijsterbes 160

Gewone vlier 136

berk (G) 131

Eenstijlige meidoorn 127
Noorse esdoorn 114

Vogelkers 59

iep (olm) (G) 33

Beuk 16

Zwarte els 15

Grauwe wilg 11

Gelderse roos 9

Spaanse aak 9

paardekastanje 7
Laurierkers 2

Zomerlinde 1

Totaal 21.316

5 Sporkehout werd ook in de bestanden teruggevonden maar werd niet aangetroffen in de proefcirkels.



Algemene beschrijving

, Revisie
Pagina 50 van 234

Figuur 2-10: procentueel aandeel van de zaailingen voor volledig plangebied

Struiklaag

Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte van meer dan 2 meter en een om-
trek kleiner dan 20 cm.

Gemiddeld wordt binnen deze laag een stamtal bereikt van 1.413 levende struiken per hectare,
verdeeld over 31 houtige plantensoorten. In de drie hoogteklassen zijn Hazelaar (793 ex./ha),
Gewone esdoorn (348 ex./ha) en op grote afstand Gewone vlier (72 ex./ha) de talrijkst voorko-
mende struiksoorten. In de struiklaag komen ook Tamme kastanje (34 ex./ha) en Zwarte els (28
ex./ha) voor.

In sommige bestanden is de struiklaag quasi afwezig. Slechts in weinig bestanden komt veel-
vuldige natuurlijke verjonging voor van ongewenste soorten als Tamme kastanje en Amerikaan-
se vogelkers. Alleen Gewone esdoorn verjongt zich nog vrij goed in de struiklaag. Meestal be-
treft het gewenst natuurlijke verjonging van Hazelaar. Merk op dat het totale aandeel uitheemse
soorten in de struiklaag ongeveer 4% (28% met Gewone esdoorn) bedraagt. Een sterke daling
in vergelijking met het aandeel uitheemse soorten in de zaailingen.

Tabel 2-6: totaal aantal struiken per soort voor het volledig plangebied (cursief = uitheems)
Hoogteklasse Boomsoort Stamtal/ha

6-8 m
Gewone esdoorn 20

berk (G) 2
Haagbeuk 1
Zwarte els 0

4-6 m

Hazelaar 97
Gewone esdoorn 91
Tamme kastanje 12

Boswilg 9
Wilde lijsterbes 7

Haagbeuk 7
Sporkehout 5
Zachte berk 4

Beuk 3
berk (G) 3

Gewone es 2

47,1%

23,5%

10,4%

5,2%

2,9%
1,9%

1,8% 7,1%
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Andere
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Hoogteklasse Boomsoort Stamtal/ha
Ruwe berk 2

Grauwe wilg 1
iep 1

Winterlinde 1
Gewone vlier 0

Zoete kers 0
Zomerlinde 0
Zomereik 0
Zwarte els 25
Gewone es 4

2-4 m

Hazelaar 696
Gewone esdoorn 237

Gewone vlier 72
Tamme kastanje 22

Amerikaanse vogelkers 12
iep 11

Eenstijlige meidoorn 10
Sporkehout 10
Gewone es 9
Grauwe wilg 8
Vogelkers 4

paardekastanje 4
Zwarte els 3

Wilde lijsterbes 2
Zoete kers 2
Trosvlier 2

Amerikaanse eik 2
Pontische rododendron 2
Wilde kardinaalsmuts 2

Boswilg 1
Hulst 1

Zomerlinde 1
Laurierkers 0
Schietwilg 0
Haagbeuk 0

Grauwe abeel 0

Tabel 2-7: totaal aantal struiken per soort voor het volledig plangebied (cursief = uitheems)
Boomsoort Stamtal/ha

Hazelaar 793

Gewone esdoorn 348

Gewone vlier 72
Tamme kastanje 34

Zwarte els 28

wilg 19

Gewone es 18

Sporkehout 15
Amerikaanse vogelkers 12

iep 12

berk (G) 11

Wilde lijsterbes 11

Eenstijlige meidoorn 10

Haagbeuk 8
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Boomsoort Stamtal/ha
paardekastanje 4

Vogelkers 4

Beuk 3
Amerikaanse eik 2

Pontische rododendron 2

Trosvlier 2

Wilde kardinaalsmuts 2

linde 2

Zoete kers (Boskers) 2

Hulst 1

Grauwe abeel 0
Laurierkers 0

Zomereik 0
Totaal 1415

Figuur 2-11: procentueel aandeel van de struiken in volledig plangebied

Boomlaag

De boomlaag omvat alle exemplaren met een omtrek van meer dan 20 centimeter.
Op de kaarten 2.7a-c zijn de hoofdboomsoorten per bestand weergegeven.

Uit Tabel 2-8 is vooral de relatieve verhouding tussen de verschillende boomsoorten af te lei-
den. Op basis van het stamtal zijn de belangrijkste boomsoorten van het plangebied Zomereik
(22%) en Gewone esdoorn (19%) gevolgd door Hazelaar (10%), Zwarte els (9%) en Tamme
kastanje (6%).

Voor het grondvlak en het volume zijn de verhoudingen anders. Zomereik neemt nog steeds het
grootste aandeel in (52% en 59%) maar ook Tamme kastanje (11% voor beide parameters) en
Gewone es (7% voor beide parameters) nemen een vrij groot aandeel in gevolgd door Gewone
esdoorn (6% en 4%). Alle overige soorten hebben zowel voor het grondvlak als het volume een
aandeel van minder dan 5% en hebben een beperkt of te verwaarlozen aandeel in deze para-
meters. Naaldhout is bijna afwezig in het plangebied.
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Tabel 2-8: aandeel bomen per soort in volledig plangebied (cursief = uitheems)
Boomsoort stamtal (ex./ha) grondvlak (m2/ha) volume (m3/ha)

Zomereik 151 22% 12,81 52% 130,90 59%

Tamme kastanje 60 9% 2,76 11% 23,70 11%

Gewone es 37 5% 1,69 7% 16,30 7%

Gewone esdoorn 128 19% 1,55 6% 10,00 4%

Beuk 16 2% 1,08 4% 9,50 4%

Haagbeuk 52 8% 0,79 3% 4,20 2%

Zwarte els 63 9% 0,66 3% 2,90 1%

cultuurpopulier 2 0% 0,59 2% 5,50 2%

wilg (G) 32 5% 0,59 2% 3,80 2%

berk (G) 26 4% 0,41 2% 2,60 1%

Hazelaar 65 10% 0,36 1% 0,80 0%

Amerikaanse eik 1 0% 0,34 1% 3,30 1%

paardekastanje (G) 4 1% 0,20 1% 2,00 1%

Douglasspar 3 0% 0,16 1% 1,50 1%

Grauwe abeel 2 0% 0,14 1% 1,00 0%

linde (G) 10 1% 0,14 1% 0,90 0%

Zoete kers 2 0% 0,10 0% 0,90 0%

hybride lork 1 0% 0,09 0% 1,00 0%

iep 7 1% 0,09 0% 0,60 0%

Gewone vlier 4 1% 0,04 0% 0,10 0%

Wilde lijsterbes 4 1% 0,03 0% 0,10 0%

Noorse esdoorn 4 1% 0,02 0% 0,10 0%

Grove den 0 0% 0,02 0% 0,20 0%

Amerikaanse vogelkers 2 0% 0,02 0% 0,10 0%

Sporkehout 3 0% 0,01 0% 0,00 0%

Ratelpopulier 0 0% 0,01 0% 0,10 0%

Vogelkers 1 0% 0,01 0% 0,00 0%

Spaanse aak 1 0% 0,01 0% 0,00 0%

Robinia 0 0% 0,01 0% 0,00 0%

681,00 24,73 222,10

Figuur 2-12: procentueel aandeel van de bomen naar grondvlak in volledig plangebied
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Uit Grafiek 2-1 blijkt dat voor het volledige plangebied - zoals ook in natuurlijke bossen het ge-
val is - de meeste bomen zich in de lage omtrekklassen te bevinden. In deze lagere omtrek-
klassen nemen vooral Gewone esdoorn en een veelheid aan andere soorten zoals Zomereik
(aanplanten) het grootste deel in. Echter vanaf een omtrek van 65 cm en meer neemt het aantal
bomen sterk af. Het aantal bomen met een omtrek van meer dan 120 cm vrij beperkt (voorna-
melijk Zomereik en enkele Beuken en Tamme kastanjes).

Uit Grafiek 2-2 blijkt vooral het belang van Zomereik in vrijwel alle omtrekklassen en dan vooral
in de gemiddelde tot hogere omtrekklassen. Het aandeel in de lagere omtrekklassen (< 60 cm)
weerspiegelt hoofdzakelijk de aanplanten binnen het plangebied. Verder valt de aanwezigheid
van Gewone esdoorn op in de lagere omtrekklassen terwijl in de hoogste omtrekklassen (> 200
cm) naast Zomereik ook Tamme kastanje en Beuk voorkomt.

Grafiek 2-1: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in het volledig plangebied

Grafiek 2-2: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in het volledig plangebied
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Overzichten per bosplaats

Grafiek 2.3 tot en met Grafiek 2.12 geven een overzicht van de verdeling van het stamtal en
grondvlak ten opzichte van de omtrekklasse voor de belangrijkste bosplaatsen.

BARDELENBOS
Hazelaar, Haagbeuk en Zomereik (beide laatste hoofdzakelijk van aanplanten) zijn de voor-
naamste soorten in de laagste omtrekklassen (20 tot 45 cm). In de gemiddelde omtrekklassen
nemen vooral terug Zomereik maar ook Gewone esdoorn de hoofdmoot in. Zwaardere bomen
(> 180cm) worden uitsluitend ingenomen door Zomereik. Naar grondvlak toe worden de laagste
klassen ingenomen door Hazelaar en Zomereik. In de middelmatige omtreklassen (80-120 cm)
worden vooral Zomereik en Gewone esdoorn teruggevonden. Zwaardere bomen worden, naar
grondvlak toe, uitsluitend ingenomen door Zomereik.

Grafiek 2.3: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in het Bardelenbos

Grafiek 2.4: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in het Bardelenbos
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CANADABOSSEN
In de lagere omtrekklassen (minder dan 60 cm) zorgen voornamelijk Hazelaar en Zomereik
(aanplanten) voor een hoog stamtal. Tussen de 80 en 140 cm zijn voornamelijk Tamme kastan-
je en Zomereik de belangrijkste soorten. In de hoogste omtrekklassen (> 200cm) komen uitstlui-
tend Zomereiken voor met enkele Tamme kastanjes.

Grafiek 2.5: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in de Canadabossen

Grafiek 2.6: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in de Canadabossen
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COUTHOF
Gewone esdoorn en in mindere mate Tamme kastanje zijn de voornaamste soorten in de laag-
ste omtrekklassen (20 tot 45 cm) zowel qua stamtal als qua grondvlak. In de gemiddelde om-
trekklassen nemen vooral Zomereik maar ook Tamme kastanje en Gewone es de hoofdmoot in.
Zwaardere bomen (> 180cm) worden uitsluitend ingenomen door Zomereik en enkele Beuken
en populieren. Naar grondvlak toe worden in de middelmatige omtrekklassen (80-140 cm) voor-
al Zomereik en Gewone esdoorn teruggevonden. In het Couthof komen verder vrij veel zware
bomen (> 200 cm). Het betreft voornamelijk Zomereik maar ook Beuk, Tamme kastanje en en-
kele populieren en essen.

Grafiek 2.7: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in het Couthof

Grafiek 2.8: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in het Couthof
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DOZINGHEM
Naar stamtal zijn een veelheid van soorten vertegenwoordigd in de lagere omtrekklassen. Van-
af de middelmatige omtrekklassen (> 80 cm) is voornamelijk Zomereik de voornaamste boom-
soort. Zware bomen (> 200 cm) komen in deze bosplaats nauwelijks voor. Dit patroon wordt ook
bevestigd indien we het grondvlak bekijken over de verschillende boomsoorten heen. Hierbij
valt nog een zeker aandeel van Tamme kastanje op in de middelmatige omtrekklassen. Het
aandeel zware bomen is vrij beperkt. Het gaat hier voornamelijk over enkele Zomereiken en
populieren (bvb aan het fietspad thv de Leeuwerikstraat).

Grafiek 2.9: stamtal t.o.v. de omtrekklasse te Dozinghem

Grafiek 2.10: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse te Dozinghem
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DE LOVIE
Zowel voor het grondvlak als het stamtal zijn gelijkaardige tendensen waar te nemen in De Lo-
vie. De lagere omtrekklassen worden voornamelijk gedomineerd door Gewone esdoorn en in
mindere mate Tamme kastanje samen met een veelheid aan andere soorten. De gemiddelde
omtrekklassen tot 180 cm worden gedomineerd door Zomereik aangevuld met Tamme kastanje
en Gewone es. Het aandeel zware bomen (> 200cm) wordt ingenomen door Zomereik en Beuk
aangevuld met Amerikaanse eik in de allerhoogste omtrekklassen. De Lovie is de enige bos-
plaats binnen het plangebied waar deze soort in een zekere mate voorkomt.

Grafiek 2.11: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in de Lovie

Grafiek 2.12: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in de Lovie
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Herkomst en menging

Volgens de criteria voor duurzaam bosbeheer dient tenminste 20% van de totale oppervlakte
van het bos te bestaan uit of in omvorming zijn naar gemengde bestanden op basis van in-
heemse en standplaatsgeschikte boomsoorten binnen een bosbouwtechnische verantwoorde
termijn. In inheemse bestanden moeten inheemse boomsoorten minstens 90% van het grond-
vlak van het bestand innemen. Hoewel Tamme kastanje samen met populier, Amerikaanse eik,
hybride lork en Noorse esdoorn, tot de uitheemse boomsoorten gerekend wordt, is het belang
van de uitheemse boomsoorten in het plangebied vrij minimaal: het grondvlak wordt voor 83%
bepaald door inheemse boomsoorten. Naar stamtal is de dominantie van inheemse boomsoor-
ten iets groter (89%): inheems loofhout maakt meer de natuurlijk ingemengde kleinere sortimen-
ten in de nevenetage uit. Zie ook Tabel 2-9.

Tabel 2-9: verhouding tussen inheemse en uitheemse boomsoorten

Groep
Stamtal Grondvlak Volume

(/ha) (%) (m²/ha) (%) (m³/ha) (%)

Inheems 604 89 % 20,54 83 % 184,8 83 %

Uitheems 77 11 % 4,19 17 % 37,3 17 %

Totaal 681 24,73 222,10

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de oppervlakteverdeling van het volledige plange-
bied volgens herkomst van de hoofdboomsoorten (inheems of exoot) en menging (gemengd of
homogeen)6. Bijlage 5 geeft per bestand het procentuele aandeel van inheems loofhout in de
bestanden. Dit wordt ook op bestandsniveau gevisualiseerd op kaart 2.12b.

Tabel 2-10: kruistabel waarin de oppervlakte van het plangebied wordt opgedeeld naar de kenmerken in-
heems/exoot en homogeen/gemengd.

Inheems/Exoot Homogeen/Gemengd Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%)
Inheems Gemengd 87,99 30%
Inheems/Exoot Gemengd 99,64 34%
Inheems Homogeen 44,5 15%
Inheems/Exoot Homogeen 2,58 0,8%
Exoot/Inheems Gemengd 7,41 2,5%
Exoot Homogeen 1,31 0,4%
nvt nvt 50,02 17%

2.3.2.3 Dendrometrische gegevens

Om inzicht te verkrijgen in de opbouw van het bos werd in de maanden mei tot juli van 2013
een bosinventarisatie uitgevoerd, waarbij een deel van de bestanden aan de hand van 92
proefvlakopnames (cirkelvormige plots met maximale straal van 18 m) werd opgemeten. De inventa-
ris is zowel kwantitatief als kwalitatief georiënteerd en dient om enerzijds het stamtal en grond-
vlak, anderzijds de bestandssamenstelling te bepalen. De ligging van deze dendrometrische
proefvlakken is terug te vinden op kaart 2.6.

Alle gegevens zijn ingevoerd in de Access-databank Bosbeheerpakket (versie 3.50-2.20), die
digitaal aan dit beheerplan is toegevoegd en waar de dendrometrische gegevens per bosplaats

6 De gebruikte definities zijn deze zoals gehanteerd in de Criteria Duurzaam Bosbeheer:
- inheems: het grondvlak wordt voor 90% of meer ingenomen door inheemse boomsoorten.
- inheems/exoot: het grondvlak van inheemse boomsoorten is meer dan of gelijk aan 50 % en minder dan 90

%.
- exoot/inheems: het grondvlak van inheemse boomsoorten is meer dan of gelijk aan 30 % en minder dan 50

%.
- exoot: het grondvlak van inheemse boomsoorten is minder dan 30 %.
- homogeen: het grondvlak wordt voor meer dan 80 % ingenomen door één boomsoort.
- gemengd: het grondvlak wordt voor maximaal 80 % ingenomen door één boomsoort.
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en per bestand zijn op te vragen. Op de cd-rom zijn ook per bosplaats en per bestand de fiche
met de gegevens per laag (zaailingen, struik- en boomlaag) en bijhorende grafieken weergege-
ven.

In bijlage 5 is de overzichtstabel met per bosbestand de belangrijkste dendrometrische gege-
vens van de levende en dode bomen weergegeven.

Het algemeen gemiddelde van stamtal, grondvlak en volume van het volledige plangebied werd
berekend als het gewogen gemiddelde op basis van de bosbestandsoppervlaktes (zonder per-
manent open ruimten, te bebossen plekken en water). Het gemiddeld stamtal voor de levende
bomen beloopt 681 bomen/ha. Het gemiddeld bestandsgrondvlak bedraagt 24,7 m²/ha en het
gemiddeld bestandsvolume 222 m³/ha. Het vrij hoog stamtal is onder meer te wijten aan de
aanwezigheid van heel wat jonge aanplanten in enkele bosplaatsen (Wippehoek, Eversambos,
Dozinghem).

Dood hout

Het staand dood hout omvat alle staande dode bomen met een omtrek van meer dan 20 cen-
timeter. Tabel 2-11 geeft een overzicht van het aanwezige staand dood hout. Het aandeel
staande dood hout per bestand is weergegeven in bijlage 5.

In bijlage 4 wordt per bosbestand de aanwezigheid van liggend dood hout weergegeven.

De hoeveelheid liggend dood hout in de bosbestanden vrij goed te noemen. In verschillende
private bestanden wordt dood hout echter systematisch verwijderd. In de meeste bestanden is
dun liggend dood hout aanwezig (zie bijlage 4). Dikker liggend dood hout komt minder voor en
beperkt zich vooral tot de gemengde inheemse loofbossen met voornamelijk Gewone es en
Zomereik.

Tabel 2-11: Overzicht van het staand dood hout en hun procentueel aandeel
Boomsoort Sortiment Stamtal (N/ha) Grondvlak (m2/ha) Volume (m3/ha)

Zomereik zeer dik 5 0,61 6,5

Beuk zeer dik 0 0,01 0,2

Gewone es zeer dik 4 0 0

Zomereik dik 10 0,68 6,7

Tamme kastanje dik 0 0,04 0,4

Gewone es dik 1 0,06 0,4

Douglasspar dik 0 0,01 0,1

Tamme kastanje dun 7 0,05 0,2

Zomereik dun 8 0,04 0,1

wilg (G) dun 4 0,03 0,1

Gewone esdoorn dun 2 0,02 0,1

Zwarte els dun 1 0,01 0

Hazelaar dun 4 0,02 0

Haagbeuk dun 0 0 0

berk (G) dun 0 0 0

Douglasspar dun 0 0 0

Zoete kers (Boskers) dun 0 0 0

Boswilg dun 0 0 0

Gewone vlier (zwarte dun 1 0 0

Zomerlinde dun 0 0 0

Totaal 48 1,58 14,9
Verhouding dood tov levend staan hout 7 % 6,4 % 6,7 %
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De hoeveelheid staand dood hout (6,4%) ligt boven de vooropgestelde richtlijn van de Criteria
Duurzaam Bosbeheer die een richtwaarde van 4% van het bestandsvolume als dood hout
voorop stelt. In deze richtwaarde zit zowel staand als liggend dood hout vervat, gespreid over
alle omtrekklassen. Idealiter zouden de richtwaarden best nog iets hoger liggen (tot 10%). In de
IHD-percelen mag het aandeel dood hout nog hoger zijn (tot 20%).

Voor het volledige plangebied is dit 6,4% énkel voor het staand dood hout. Aangenomen wordt
dat grofweg het aandeel dood liggend hout ongeveer evenveel bedraagt dan het aandeel dood
staand hout. Het totale aandeel dood hout bedraagt hier dus ongeveer 13%. De enige bos-
plaatsen die deze norm niet halen zijn de Sixtushoek (3,3 %), Eversambos en de Wippehoek.
Dit wordt deels verklaard door het hoog aandeel jonge aanplanten. De andere bosplaatsen zit-
ten (ver) boven de richtwaarde. Met uitschieters in het Bardelenbos (22%) en de Canadabossen
(27,7%). Hoewel deze cijfers zeker positief zijn moet hier toch een kanttekening worden ge-
plaatst bij de vitaliteit van sommige (eiken)bestanden:

" Jarenlange aantastingen ('t Heet, Canadabos, Dozinghem, Bardelen, Sint-Sixtus) van de rupsen
van Wintervlinder op de bladeren met als gevolg de ontwikkeling van “St-Jansscheuten” en in de
winter parasitisme van Honingzwam hebben het zomereikenbestand fel verzwakt. Bij
exploitatiedunningen in het Canadabos, in 2013, weet de houtexploitant me te vertellen dat de
zomereiken die er staan zeker van twee verschillende herkomsten moeten komen waarbij de ene
zeer veel waterscheuten geeft en zachter hout terwijl de andere merkelijk tot geen waterscheuten
heeft en het hout veel harder om in te zagen”, schrift. med: P.Hubau.

Een goede spreiding over alle dikteklassen wordt relatief goed gehaald, hoewel het meeste
staand dood hout toch een omtrek heeft tussen 20 en 60 cm.

Foto: liggend dood hout van populier in het Couthof (60a)

2.3.3 Biologische waarderingskaart

De Biologische waarderingskaart vormt een gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse bioto-
pen. De “biologische waardering” is gebaseerd op vier criteria, namelijk zeldzaamheid, biologi-
sche kwaliteit, kwetsbaarheid en vervangbaarheid.

Op de BWK (basis versie 1.0, INBO) zijn alle loofhoutbestanden aangeduid als biologisch zeer
waardevol. De weinige naaldhoutbestanden zijn aangeduid als biologisch waardevol en ook de
halfnatuurlijke cultuurgraslanden zijn zo aangeduid, al dan niet met zeer waardevolle elemen-
ten. De meeste graslanden worden echter als biologisch minder waardevol gekarteerd.
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Op de kaart staan nog heel wat percelen aangeduid als akker als grasland. In de praktijk zijn er
hiervan al een deel bebost (n).

Op kaart 2.9 is de geactualiseerde BWK (2010) voor het plangebied weergegeven. In het plan-
gebied onderscheidt men volgende karteringseenheden of vegetatiekundige formaties:

Plassen en poelen
Volgens de BWK werd alleen de slibrijke grote waterhoudende mote in Couthof ter hoogte van
55a als eutrofe plas gekarteerd (ae). Individuele poelen (kn) werden niet gekarteerd binnen het
plangebied met uitzondering van een waardevolle poel (kn+) in 12y (Wippehoek).

Akkers
Binnen het plangebied werd 72,6 ha akkers gekarteerd (bl en bu). Hiervan is het overgrote deel
echter al bebost (Wippehoek, Eversam, …). Grotere akkercomplexen komen echter nog voor te
aan het Bardelenbos. Het totale aandeel akkers binnen het plangebied bedraagt in de realiteit
ongeveer 9,5 ha. Gedurende de BWK-karteringsrondes kwamen er 30,7 ha aanplanten (n) voor
te Eversambos, Dozinghem en de Sixtushoek (120e).

Graslanden
In totaal zijn er 11,1 ha aan grasland (hp, hp*) in het plangebied aanwezig. Ongeveer 3 ha van
deze graslanden zijn momenteel bebost of zijn spontaan tot bos aan het ontwikkelen.
De meeste graslanden zijn permanente cultuurgraslanden, veelal soortenarm (hp) al dan niet
met kleine landschapselementen (k). Halfnatuurlijke graslanden (hp*) komen vrijwel niet voor
binnen het plangebied. Een uitzondering is te vinden in de Wippehoek (11y). In 14a (Eversam-
bos) komt een ruigte (ru) voor

Beuken-Eikenbossen
Zure eikenbossen (qs) nemen het grootste deel van het plangebied in (178,9 ha) al dan niet
met bijmenging van Beuk of zeer zelden lork. Deze bossen zijn aangeduid als zeer waardevol.
Een deel van de eikenbossen hebben als tweede kartering eiken-haagbeukenbos, echter in
minder ontwikkelde vorm (qa- - Stellario-Carpinetum). Deze zijn terug te vinden in het Couthof,
het noordelijk deel van De Lovie, het Bardelenbos (15a), de Canadabossen en het overgrote
deel van Dozinghem en dit over een totale oppervlakte van 91,4 ha. Deze plekken worden ge-
kenmerkt door de aanwezigheid van Groot heksenkruid, Geel nagelkruid, Penningkruid, Gewo-
ne brunel, Kleine maagdenpalm maar ook Hangende zegge, Gele dovenetel, Boskortsteel en
Eenbloemig parelgras (Couthof). Lokaal komt zelfs eiken-haagbeukenbos met Wilde hyacint
voor (qe – Endymio-Carpintetum) in het Couthof. Ook dit type werd niet gekarteerd binnen het
plangebied (wel bvb in het nabijgelegen Helleketelbos).

Bomenrijen en houtkanten
Het areaal bomenrijen volgens de BWK bedraagt in totaal slechts 0,6ha. Deze wordt volledig
ingenomen door de houtwal (khw) in de noordrand van Eversambos.

Vallei- en moerasbossen
Deze BWK-karteringseenheden zijn vrijwel onbestaande in het plangbied. Alleen ter hoogte van
de mote in 19a in het Bardelenbos komt slechts zeer beperkt mesotroof elzenbos met zeggen
(vm – Carici elongatae-Alnetum) voor. Merk op dat in het Couthof lokaal ook alluviaal essen-
olmenbos voorkomt (va) en overgangsvormen naar eiken-haagbeukenbos. Dit type werd echter
niet gekarteerd binnen de BWK-inventarisatieronden.

Park en kasteelpark
Kleine delen van de Lovie worden aangeduid als park (kp). Een groot deel van 101a en 10d
van het Couthof wordt aangeduid als kasteelpark (kpk).
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Tabel 2-12: klassen van karteringseenheden (BWK toestand 2010)
Omschrijving codes Opp. (ha)

Vijvers ae 0,19
Akkers bs, bl, hx 72,6
Permanente cultuurgraslanden en ruigten hp, hp+, ru 11,2
Valleibossen vm 0,3
Eiken- (en Beuken-)bossen qs 178,9
Loofhoutaanplanten n 30,7
Park, kasteelpark kp, kpk 2,2
Bomenrijen en houtkanten kbp, khw 0,6
Infrastructuur en wegen ua, ur 3,5
Andere K(hf-), k(hr), k(mr-), kj, kn, kq, se 1,4
Totaal 301,6

2.3.4 Actuele bosvegetatie en vertaling naar habitattypes

In mei-juli 2013 werden in totaal 92 vegetatieopnames volgens Braun-Blanquet gemaakt in de
proefvlakken waar de bosbouwopnames zijn uitgevoerd en 2 vegetatieopnames in een dreef
en een bosrand met de Tansley-schaal.

De situering van de opnames en de aanwezige bos- en vegetatietypes zijn weergegeven op
kaarten 2.6a en b. De Braun-Blanquet en Tansley-opnames zijn wegens plaatsgebrek per soort
en per vegetatielaag te raadplegen op de bijgeleverde CD-rom.

De vegetatieopnamen in bos worden vegetatiekundig op naam gebracht met behulp van de een
identificatieprogramma ‘Bostypologie’ dat in het Bosbeheerpakket (versie 3.6 – 2.20) van ANB
is ingebracht. Deze identificatie volgt de typologie volgens Cornelis et al (2009).

Op basis van de presentie, karakteristieke bedekking en indicatorwaarde (= product van trouw
en presentie) worden (bos)plantengemeenschappen bekomen. In totaal worden er 30 bostypes
onderscheiden (39 met subtypes erbij), ingedeeld onder 10 bostypegroepen (hoofdletter). In
een sterdiagram wordt de verwantschap van een vegetatieopname met elk bostype weergege-
ven. Hoe meer het sterdiagram uitwijkt naar een welbepaald bostype, hoe groter de associatie
met dit bostype.

De actuele vegetatiekaart op basis van de bostypologie volgens Cornelis et al. (2009) is weer-
gegeven op kaart 2.8a.

Om deze typering van de actuele vegetatie vanuit de kruidlaag te bevestigen en om de proef-
vlakken te karakteriseren qua abiotische parameters, werd ook een mF/mR.mN-ecogram (Ro-
gister, 1985) gemaakt en geïnterpreteerd (zie verder).

De bostypes die voorkomen volgens de analyse van de vegetatie-opnamen binnen het plan-
gebied in het kader van de habitatrichtlijn betreffen eiken-beukenbossen (9120), essen-
eikenbossen (9130), eiken-haagbeukenbossen (9160) en zeer beperkt elzenbroekbossen
(91E0). Het voorkomen van de bostypes met hun geassocieerde habitattypes worden weerge-
geven op de vegetatiekaart 2.8a. Het specifiek voorkomen van deze types binnen het plange-
bied wordt hieronder verder besproken.
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Tabel 2-13: aangetroffen bostypes in het plangebied

Cornelis et al. (2009) Tropres (Bos&Groen,
2001) Habitattype

D6: Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk Rijk Eiken-
Haagbeukenbos 91607

G2b: Essen-Eikenbos met Wilde hyacint, subtype met Brede stekelvaren Hyacintrijk Eiken-
Haagbeukenbos 9130

G3: Essen-Eikenbos met Salomonszegel en Wilde kamperfoelie Eiken-Haagbeukenbos 9160

H2a: Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring. typisch Gierstgras-
Beukenbos 9120

H3a: Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren, subtype met Dalkruid en LvDalen typisch Wintereiken-
Beukenbos 9120

H3b: Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren, subtype met dominantie van Ade-
laarsvaren

Adelaarsvaren Win-
tereik-Beukenbos 9120

H3c: Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren, subtype met dominantie van
Gladde witbol en Valse salie

Witbolrijk Eiken-
Beukenbos 9120

I1: RG (Dennen-Eikenboos) met Gewone braam Bramenrijk Eiken-
Beukenbos -

Figuur 2-13: procentueel aandeel van elk bostype (volgens Cornelis, 2009) in het plangebied

D: Essen-Elzenbos

- D6: ESSEN-ELZENBOS MET GEVLEKTE ARONSKELK

(  Habitatcode: 9160: Subatlantische en midden-Europese Wintereikenbossen of Eiken-
Haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli)

Algemeen: dit bostype is terug te vinden in de (natte zand-)leemstreek. Een goed ontwikkelde vorm is
zeer soortenrijk en botanisch uiterst waardevol met heel wat oud-bossoorten. Het zijn zeer productie-

7 Er is op Vlaams niveau afgesproken om het habitattype 9160 niet als doel te stellen binnen het natuurlijk
verspreidingsgebied van de Wilde Hyacint, maar wel 9130. Dit habitattype leunt er dicht bij aan en stelt
bovendien geen andere eisen qua beheer.
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ve standplaatsen waar Gewone es, Gewone esdoorn, Zomereik en Zoete kers bijzonder goed groei-
en. Ook populieren groeien er uitstekend. De vochtige standplaats en kwetsbare voorjaarsflora maken
het bostype echter minder geschikt voor intensieve houtproductie en recreatie.

Sixtusbossen: Dit bostype komt voor in een elftal bestanden het Couthof. In verschillende
bestanden komt naast Zomereik en Gewone es ook populier voor in de boomlaag (60a en
72a). In de overige bestanden komen naast Gewone es en Zomereik ook Gewone esdoorn
voor. In alle bestanden is Hazelaar de dominante soort in de struiklaag. Gladde iep is er te-
vens vrij algemeen. De kruidlaag is vrij rijk met Grote keverorchis en Eenbes in de natte de-
pressies (60a en 72a) aangevuld met Groot heksenkruid, Speenkruid, Bosgierstgras en ni-
trofiele ruigtekruiden als Hondsdraf, Kleefkruid en Grote brandnetel. De hoger gelegen de-
len vertonen affiniteiten met Eiken-Beukenbos. Te Couthof komen overgangsvormen voor
naar (nattere) bostypes zoals Iepen-Essenbos met Aalbes en Groot heksenkruid en Essen-
Elzenbos met Bloedzuring. Vooral dit laatste komt lokaal voor langs kleinere waterlopen in
het Couthof.

Figuur 2-14: bostypespectrum voor het Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk

G: Essen-Eikenbos

- G2B: ESSEN-EIKENBOS MET WILDE HYACINT, SUBTYPE MET BREDE STEKELVAREN

(  Habitatcode: 9130: Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum (partim))

Algemeen: Dit is het natuurlijke bostype van de rijkere leembodems met vrij ondiepe stuwwatertafel
met het zwaartepunt vooral in de westelijke leemstreek (Durwael, 2000). Dit bostype is rijk aan oud-
bossoorten. De kruidlaag wordt er gedomineerd door Wilde hyacint waarbij Braam en Gele dovenetel
aspectbepalend kunnen zijn. De struiklaag wordt er voornamelijk ingenomen door Hazelaar en Gewo-
ne esdoorn. In de boomlaag overheersen voornamelijk Zomereik en Gewone Es. Beuk domineert er
slechts zelden gezien zijn gebrekkige stabiliteit bij ondiepe grondwatertafels (Cornelis et al., 2007). Dit
subtype is over het algemeen vrij soortenarm en leunt tevens dicht aan bij Eiken-Beukenbossen met
Wilde hyacint.

Sixtusbossen: Dit bostype komt voor in elf bestanden: 9 bestanden in het Couthof (56a,
60a), in de Canadabossen (109a) en te Dozinghem (115a). Hoewel dit bostype niet erkend
wordt binnen de deel-SBZ wordt ze hier toch toegewezen wegens het veelvuldig (en soms
vlakdekkend) voorkomen van Wilde hyacint in deze bestanden. Bosanemoon ontbreekt
weliswaar in deze bestanden. In de boomlaag domineren voornamelijk Zomereik en/of Ge-
wone es met een uitgebreide struiklaag van Gladde iep, Hazelaar maar ook Vogelkers. In
het Couthof komt dit type meestal voor op de iets hoger gelegen gronden.
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Figuur 2-15: bostypespectrum voor het Essen-Eikenbos met Wilde hyacint, subtype met brede stekel-
varen

- G3: ESSEN-EIKENBOS MET GEWONE SALOMONSZEGEL EN WILDE KAMPERFOELIE

(  Habitatcode: 9160: Subatlantische en midden-Europese Wintereikenbossen of Eiken-
Haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli)

Algemeen: dit type komt vooral voor op matige zure loess met zandige bijmenging Dit bostype is de
soortenarmste vorm van alle Essen-Eikenbossen. Zomereik is meestal de dominante boomsoort. De
kruidlaag bevat weinig karakteristieke soorten maar Gewone salomonszegel, Wilde kamperfoelie,
Klimop, Aalbes en Kleine maagdenpalm komen er wel meer voor dan in andere Essen-Eikenbossen.
Dit bostype sluit aan bij het hoger vermelde bostype (D6), maar komt voornamelijk op drogere stand-
plaatsen voor.

Sixtusbossen: Dit bostype komt verspreid voor binnen het plangebied maar is het best ont-
wikkeld in het Couthof en lokaal in De Lovie met diverse kensoorten. De boomlaag wordt
hoofdzakelijk ingenomen door Zomereik en Gewone es, aangevuld met Gewone esdoorn
en soms Cultuurpopulier.

Figuur 2-16: bostypespectrum voor het Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kam-
perfoelie
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H: Eiken-Beukenbos

 H2A: EIKEN-BEUKENBOS MET BOSGIERSTGRAS EN WITTE KLAVERZURING, SUBTYPE MET BREDE EN
SMALLE STEKELVAREN

(  Habitatcode: 9120: Atlantische zuurminnende Beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de
ondergroei)

Algemeen: Beuk en Zomereik zijn de voornaamste soorten in de boomlaag. Typische soorten in de
kruidlaag zijn Borstgierstgras, Ruige veldbies, Witte klaverzuring, Lelietje-van-dalen, Dalkruid en Bos-
anemoon, vaak komen er ook heel wat bramen voor. Dit bostype van zure leembodems is extreem
gevoelig aan verdere verzuring en zijn die bodems extreem gevoelig voor permanente compactatie (Ij-
le zegge is hiervan een indicator). Het vermijden van homogene bestanden van Beuk en Zomereik is
belangrijk en is voldoende bijmenging van soorten met mild strooisel in zowel de boom- als ondereta-
ge is een aandachtspunt.

Sixtusbossen: Dit bostype komt verspreid binnen het plangebied voor, voornamelijk te
Couthof, Canadabos en te Dozinghem maar ook in enkele bestanden in De Lovie (105e en
150g). Dit type wordt in het plangebied hoofdzakelijk gedomineerd door Zomereik. De kruid-
laag is over het algemeen vrij eenvormig.

Figuur 2-17: bostypespectrum voor het Eiken-Beukenbos met bosgierstgras en Witte klaverzuring,
subtype met Brede en Smalle stekelvaren.

 H3A/B/C: EIKEN-BEUKENBOS MET ADELAARSVAREN, SUBTYPE MET RESP. DOMINANTIE DALKRUID
EN LELIETJE-VAN-DALEN/ADELAARSVAREN/GLADDE WITBOL EN VALSE SALIE

(  Habitatcode: 9120: Atlantische zuurminnende Beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de
ondergroei)

Algemeen: de climaxvorm van dit type wordt gedomineerd door Beuk met bijmenging van Zomereik.
Amerikaanse eik en Tamme kastanje zijn goed in dit bos ingeburgerd. In de praktijk komen vooral Zo-
mereikenbossen voor waar Beuk is bijgemengd. De meest constante soort in de struiklaag is Wilde
lijsterbes. De kruidlaag is arm aan soorten en braam en Adelaarsvaren komen het meest voor. Ty-
pisch zijn Lelietje-van-dalen, Dalkruid, Wilde kamperfoelie, Valse salie, Ruige veldbies, …

Sixtusbossen: binnen het plangebied komen 3 types verspreid voor. Het best ontwikkelde is
het type met Dalkruid en Lelietje-van-dalen. Dit type komt uitsluitend in 8 bestanden van de
De Lovie voor. Het type met Adelaarsvaren is wijd verbreid binnen het plangebied en dan
voornamelijk te Dozinghem, in de Canadabossen en in het Bardelenbos. Het type met
Gladde witbol en Valse salie is vrij zeldzaam (4 bestanden in het Bardelenbos en de Ca-
nadabossen) en omhelst veelal jongere bossen (doch niet uitsluitend). In dit type worden
heel wat storingsindicatoren gevonden door inwaaiing van meststoffen door te dicht bij bos-
randen te bemesten en te sproeien. Het betreft hoofdzakelijk geïsoleerde bospercelen bin-
nen het plangebied die sterk gevoelig zijn aan inwaaiing van meststoffen. De twee laatste
types zijn veelal matig ontwikkeld en oud-bosplanten (uitgez. Adelaarsvaren) ontbreken.
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Figuur 2-18: bostypespectra voor Eiken-Beukenbossen met Adelaarsvaren (3 subtypes)

I: Dennen-Eikenbos

 I1: RG [Dennen-Eikenbos] met Gewone braam
(  Habitatcode: -)

Algemeen: het is een algemeen type op voedselarme gronden met slechts weinig karakteristieke soor-
ten en veelal ontstaan door bebossing met naaldhout van heidegebieden in de Kempen en op de
Vlaamse zandrug. Naast Gewone braam zijn Brede en Smalle stekelvaren de meest abundante soor-
ten. Het is een minder waardevol type met vaak soortenarme en structuurarme bestanden die vrij re-
cent van oorsprong zijn.

Sixtusbossen: de minder ontwikkelde rompgemeenschap is een vrij verspreid bostype in het
plangebied. Vrijwel alle bestanden met Zomereik als hoofdboomsoort op hoger gelegen
gronden en dominantie van braam in de kruidlaag worden in het plangebied onder dit type
geplaatst. Lokaal komen er evenwel overgangen voor naar Eiken-Beukenbossen. In het al-
gemeen is de kruidlaag zeer eenvormig (braam) waardoor de bestanden eerder tot een
rompgemeenschap van het Eiken-Dennenbos worden gerekend waarbij er relicten van Ei-
ken-Beukenbossen aanwezig zijn.
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Figuur 2-19: bostypespectrum voor de RG Dennen-Eikenbos met Gewone Braam

Andere bostypes?

Naast het voorkomen van overgangsvormen naar nattere bostypes (zie G3) in het Couthof komt
in 118a (Bardelenbos) een vochtig, moerassig centraal gedeelte voor omringd door een hoog
talud in de vallei van een zijbeek van de Bernardsbeek. In het centrale, uitgegraven gedeelte is
een afstervende populierenaanplant te vinden met in de onderetage elementen van een elzen-
broekbos (type met Hop en Moerasspirea). Het uitgegraven gedeelte fungeert ’s winters als
wachtbekken voor de beek die daar passeert.

Foto: afgegraven perceel aan de Bernardsbeek met elementen van eutroof elzenbroek in het Bardelenbos
(118a).

Jonge bosaanplantingen

Ongeveer 31% van de bosoppervlakte (ongeveer 86 ha) heeft een leeftijd jonger dan 30-40
jaar. Het betreft hoofdzakelijk bosaanplantingen in de bosplaatsen Wippehoek, Eversambos,
het westelijke deel van Dozinghem enkele bestanden in het Canadabos en delen van de Sint-
Sixtushoek. De oudste beplantingen dateren van 1994-1995 (Eversambos) en van 1998 (Do-
zinghembos tussen Barlebuizestraat en de Leeuwerikstraat). Initieel werden de aanplanten ho-
mogeen (Zomereik, linde, Zwarte els, berk, Wilg) of groepsgewijs aangelegd. De jongste be-
planting worden echter stamsgewijs aangelegd met brede grasstroken ertussen. Deze stroken
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kunnen deels worden opgevuld met spontane verbossing. De meeste aanplantingen zijn aange-
legd met een mantel van inheemse/autochtone struiksoorten. Hoewel kan worden ingeschat
naar welk bostype de bewuste bestanden zullen evolueren, is tot nog toe geen sprake van een
verzadigde gemeenschap. De meeste aanplantingen bevinden zich op voormalige landbouw-
gronden waarbij de kruidlaag voornamelijk gedomineerd wordt door ruderale soorten (Paarden-
bloem, Kleefkruid, Grote brandnetel), soortenarme grazige vegetaties (Gestreepte witbol, Ruw
beemdgras), mossen of bramen.

Rogister-ecogram

Om dit ecogram te bekomen, gebruikte Rogister de Ellenberggetallen R (zuurtegraad), N (stik-
stofwaarde) en F (vochtwaarde) om elk bostype in een tweedimensionele ruimte te plaatsen die
de ecologische positie van de abiotische factoren vochttoestand en voedselbeschikbaarheid
van de bodem (is gerelateerd met de humuskwaliteit) duidelijk maakt. De bekomen gemiddelde
Ellenbergwaarden per proefvlak worden uitgezet in het Rogister-ecogram met als referentie (de
zwarte lijnen) een overlay van de bosinventarisatietypologie.

Voor de classificatie van de bosgemeenschappen volgens Rogister (1985) werd gebruik ge-
maakt van de verwachtschap op basis van de Ellenberggetallen (Ecologische Verwantschaps-
Coëfficiënt of EVC). De vegetatiekundige opnames worden getypeerd op basis van de EVC in
het Rogister-Ecogram. De ecogrammen worden opgesteld op basis van de gemiddelde Ellen-
berggetallen voor vocht (mF), zuurtegraad (mR) en stikstof (mN) voor elk bostype. Deze para-
meters geven een indicatie van de vochttoestand en de humuskwaliteit of de snelheid waarmee
de humus wordt afgebroken zodat de ecologische plaats van elke plantenopname ten opzichte
van deze twee omgevingsfactoren duidelijk wordt.

Naast deze positionering t.o.v. de abiotische parameters zuurtegraad, voedselrijkdom en bo-
demvocht, geeft deze grafiek ook de overeenkomst weer tussen de vegetatieopnames en de
Vlaamse bostypes (Roelandt, 2001). De zwarte lijnen en de hoofdletters wijzen op de begren-
zing van de ecologische zones die samenhangen met de Vlaamse bostypes. Deze afgebaken-
de zones mogen niet als absolute grenzen worden beschouwd; ter hoogte van een grens is er
een overgangszone tussen het ene en het andere bostype. Voor sommige opnames met een
belangrijk aandeel aan storingssoorten - waarvoor geen gewogen Ellenbergwaarden berekend
kunnen worden - kan het voorkomen dat de punten in de grafiek een uitbijter vormen en buiten
de ecologische zones (volgens de bostypologie) terechtkomen.

De begrenzing van de ecologische gebieden in dit ecogram komt overeen met de volgende
bostypes:

BQ: Berken-Eikenbos (Betulo-Quercetum)
FQ: (Winter)Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum)
SC: arme Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum)
MF: Gierstgras-Beukenbos (Milio-Fagetum)
EC: Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos (Endymio-Carpinetum)
PC: Vochtig Eiken-Haagbeukenbos (Primulo-Carpinetum)
UFtyp: typisch Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum typicum)
UFaln: Vochtig of Elzenrijk Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum alnetosum)
PF: Elzen-Essenbos (Pruno-Fraxinetum)
CA: Moesdistel-Elzenbroek (Kalk-Elzenbroek) (Cirsio-Alnetum)
FA: Ruigt-Elzenbos (Filipendulo-Alnetum)
CEA: Gewoon of mesotroof Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum)
LQ: Elzen-Eikenbos (Lysimachio-Quercetum)

In de X-as is de mate van afbraak van het strooisel of dus het humustype uitgezet. Deze wordt
bekomen uit het product van de zuurtegraad (mR8) en de stikstofgraadklasse (mN9) of dus
voedselrijkdom. Deze is oplopend van mor, moder naar mull als volgt:

8 mR = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de zuurtegraad in de bovenste bodemlagen R.
9 mN = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de nitrificatie N, dus mN.
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De Y-as komt overeen met de vochtklasse als volgt, deze gaat van soorten die gebonden zijn
aan zeer droge omstandigheden (xerofielen) naar soorten die gebonden zijn aan natte stand-
plaatsen (hygrofielen):

Merk op, indien men opnamen verwerkt van jonge bossen op voorheen bemeste gronden (bvb
Eversam en Dozinghem), dan weerspiegelt het ecogram de hogere voedingstoestand van de
bodem en dus een actuele, instabiele situatie. Dergelijke bemesting zal na verloop van enkele
decennia opgebruikt zijn of uitgespoeld zijn. Deze methode gebruiken om een beeld te beko-
men van de potentiële vegetatie kan dus eigenlijk alleen met opnamen uit in evenwicht verke-
rende bossen.

Abiotische typering voor de verschillende bosplaatsen o.b.v. mR x mN/mF-ecogram:
In Figuur 2-20 wordt het mF/mR.mN-ecogram (Rogister, 1985) weergegeven van alle vegeta-
tieopnames in de bossen van het plangebied. Verder wordt een opsplitsing gemaakt naar de
verschillende bosplaatsen.

Het ecogram vertoont een vrij sterke variatie wat niet alleen te wijten is aan de spreiding van de
opnames over verschillende bosplaatsen maar ook aan de abiotische en biotische (o.a. naar
boomsoortensamenstelling maar ook naar leeftijd) binnen de bosplaats zelf.

Op basis van de zuurtegraad vallen de meeste opnames binnen de klassen acidofiel-
acidoclien tot neutroclien-acidoclien. Dit komt grotendeels overeen met de bodemtypering van
vochtig tot vrij nat zandleem. Verschillende opnames in het Couthof, Eversambos en De lovie
behoren tot de klasse acidoclien-neutrofiel en neutrofiel. De opnames die binnen deze klassen
vallen, zijn vooral gelegen op de klei- en natste zandleembodems van De Lovie en het Couthof
en op de overdekte Pleistocene gronden te Eversam.

De voedselrijkdom van de bodem is van de meeste proefvlakken matig tot zeer hoog (matige
tot sterke nitrificatie). De complexe bodemstructuur in het plangebied komt hier tot uiting, er is
een sterke afwisseling van bestanden met een weinig voedselrijke tot zeer voedselrijke bodem.
Zo hebben de aanplantingen op voormalige landbouwgronden (Eversam, Dozinghem…) een
(zeer) hoge nitrificatie door bemesting in het verleden. Ook geïsoleerde bospercelen binnen een
agrarisch landschap vertonen hoge nitrificatiewaarden door inwaaiing van meststoffen.
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Het vermenigvuldigen van beide parameters geeft de strooiselafbraaksnelheid weer (zie X-as
in grafiek). Binnen het plangebied is er een sterke spreiding waarbij het humustype gaat van
moder (slecht ontwikkeld) tot actieve mull ( goed verteerde, sterk gemineraliseerde mullhumus).
Deze laatste zijn vooral terug te vinden in De Lovie, het Couthof en te Eversam. Niet zelden
betreft het vochtige bostypes.

De vochtklasse in de meeste proefvlakken is matig vochtig tot vochtig (mesofiel tot hygroclien, de
waarde op de Y-as ligt tussen 5 en 7,4). Enkel de opname in het Bardelenbos (17a) zit in de klasse
van zeer vochtig.

Algemeen kunnen de bossen in het plangebied gekarakteriseerd worden als vrij vochtig,
voedselrijke bossen op (zand)leem bodems met een geringe tot vrij goede strooiselaf-
braak (moder-mull).

Biotische typering voor de verschillende bosplaatsen o.b.v. mR x mN/mF-ecogram:
Zoals in Figuur 2-20 te zien is, clusteren de meeste opnames in de overgangszone tussen het
Eiken-Beukenbos (FQ), arm Eiken-Haagbeukenbos of Gierstgras-Beukenbos en het Hyacintrijk
Eiken-Haagbeukenbos (EC). De opnames in het Iepen-Essenbos (UFt) zijn te verwaarlozen
wegens de ligging van de opnamepunten in jonge aanplanten (zie hoger).

De meeste opnames in het Couthof en een deel van de Sixtushoek en De Lovie behoren tot de
best ontwikkelde bostypes (EC). De opnames in het Bardelenbos (samen met een deel van De
Lovie en Dozinghem) zijn hoofdzakelijk geclusterd in de Eiken-Beukenbossen (FQ).

Algemeen kan worden gesteld dat een groot deel van de bossen in het plangebied zich nog in
een vrij jong ontwikkelingsstadium naar een interessante bosvegetatie bevinden en dat mits
natuurgetrouw bosbeheer er op termijn een verschuiving kan zijn naar waardevollere bostypes.

Figuur 2-20: Rogister-ecogram opgesplitst per bosplaats

Vergelijking met de Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart
In het plangebied zijn volgens De Keersmaeker et al. (2001) volgende drie Potentieel Natuurlij-
ke Vegetaties mogelijk (kaart 2.10):
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Elzen-Vogelkersbos: in alluviale vlaktes op vochtige maar niet zeer natte bodems in
de vallei van de Poperingevaart (Eikhoek en Wippehoek), IJzer (Eversambos), zeer lo-
kaal langs de Haringebeek (Canadabossen) en aan de Hollebeek (Sixtushoek).
Typisch Eiken-Beukenbos (natte variant): op de natte/vochtige zandleemgronden, het
meest algemene type in het plangebied.
Rijkere bostypes (Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijke Eikenbeukenbos):
op de rijkere stuwwater(klei)gronden op iets hoger gelegen bodems ter hoogte van de
bosplaats Couthof, De Lovie, Wippehoek en Eikhoek.

Gezien een deel van De Lovie en rond het Couthofkasteel als vergraven bodems zijn gekar-
teerd, werden in deze bosplaatsen geen PNV bepaald.

2.3.5 Vegetaties van open ruimten

In het plangebied werden 2 vegetatieopnames gemaakt volgens de Tansley-bedekkingsschaal
in een bosrand in De Lovie en in de grote centrale dreef in het Couthof. De situering van deze
opnames is weergegeven op kaarten 2.6a. en 2.6b. De Tansley-opnames zijn terug te vinden in
bijgeleverde CD-rom. De typering van de open ruimten en graslanden is terug te vinden op
kaart 2.8b.

Algemeen kunnen de meest voorkomende graslanden ingedeeld worden in twee grote klassen:
de voedselrijkere ‘weegbreeklasse’ (Plantaginetea majoris) en de iets voedselarmere ‘klasse van
matig voedselrijke graslanden’ (Molinio-Arrhenatheretea). De toewijzing aan één van deze twee
klassen is sterk afhankelijk van het landgebruik (bemesting, hooilandbeheer, maaien met nabe-
grazing, beweiding…) en de aan- of afwezigheid van stuwwatertafels of jaarlijkse overstromin-
gen (bvb Poperingevaart).

Merk op dat in veel opnames verschillende kensoorten afwezig zijn. Daarom kon voor veel op-
names geen typering worden gedaan tot op associatieniveau. Deze verarmde types worden
meestal onder rompgemeenschappen op verbondsniveau geplaatst.

2.3.5.1 Graslanden

Weegbree-klasse

Deze klasse wordt gekenmerkt door soorten als Straatgras, Fioringras, Engels raaigras, Ruw
beemdgras en Brede weegbree. De standplaats wordt gekenmerkt door sterke veranderingen
of storingen (bvb vertrapping door vee). In een enkel geval (Wippehoek) is het weiland in de
winter overstroomd. Over het algemeen is het bloeiaspect veelal afwezig en is de vegetatie
soortenarm.

Rompgemeenschap van Ruw beemdgras en Engels raaigras

Vrijwel alle graslanden die begraasd worden binnen het plangebied (totaal 14,6 ha) kunnen tot
dit type gerekend worden. Hier toe behoren ook nog een aantal hooilanden maar de zeer hoge
presentie van Engels raaigras verraden hun landbouwverleden (zoals aan het Bardelenbos,
Wippehoek en de Beukenhoek). Over het algemeen is het aantal dicotylen zeer gering (wat Wit-
te klaver, Kruipende boterbloem en Gewone vogelmuur). Op enkele plaatsen komen er over-
gangsvormen voor naar de, iets voedselarmere, Molinetalia (zie verder). Dit komt meestal voor
indien de begrazing van de percelen wegvalt.

Klasse der matig voedselrijke graslanden

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen weiden en hooilanden op basis van het gevoerde
beheer. De onverzadigde gemeenschappen in voedselrijke graslanden leunen dicht aan bij de
tredgemeenschappen (Weegbreeklasse) en zijn dus gedeeltelijk klassenoverschrijdend.
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Rompgemeenschap van Gestreepte witbol en Echte Koekoeksbloem

Deze rompgemeenschap wordt teruggevonden langs de Poperingevaart te Wippehoek (11y).
De kruidlaag bestaat er uit Scherpe boterbloem, Veldzuring, Pinksterbloem, Moerasspirea, Ge-
streepte witbol, Pitrus, Echte koekoeksbloem, Penningkruid, Rietgras enz… Dit hooiland staat
grote delen van het jaar plasdras. De aanwezigheid van Rietgras duidt op voedselrijke gronden
met nogal wat organisch materiaal op ‘s winters langdurig overstromende en ‘s zomers diep
uitdrogende beekvalleien van typische regenbeken. Jammer genoeg wordt deze beekvallei aan
beide grenzen begrensd door intensief bewerkte akkers. Aan de noordkant wordt dit hooiland
evenwel gebufferd door een recent aangelegde houtkant. In ideale omstandigheden zou dit
grasland kunnen evolueren naar soortenrijke gemeenschappen van het Calthion (dottergras-
land) of het Lolio-Cynosuretum lotetosum uliginosi maar de landbouwinvloeden zijn hier te
groot. Tevens komt hier een poel voor met veel Blaaszegge, Zeegroen rus, Ruw walstro, Wa-
termunt en een rietkraag.

Rompgemeenschap van Gestreepte witbol en Engels raaigras (totaal 8,4 ha)

Het betreft hier uitsluitend hooilandpercelen. De grazige paden in het Eversambos worden ook
tot dit type gerekend. Een zeker bloei-aspect is in deze graslanden nog aanwezig met soorten
als Kruipende- en Behaarde boterbloem, Witte klaver, Perzikkruid, Ridderzuring, Tijmereprijs,
Gewone vogelmuur en Waterpeper. Naast de hoger vermelde dominante grassen komt ook nog
veel Ruw beemdgras voor en verder Straatgras, Geknikte vossenstaart en Gewoon struisgras
op de hoger gelegen delen.

2.3.5.2 Ruigten

Te Eversambos komt een natte voedselrijke ruigte voor aan de Oostsluisbeek (14a). Het over-
grote deel van het bestand wordt ingenomen door een poel. Verder komt hier veel Grote brand-
netel, Kropaar, Paarse smeerwortel, Akkerdistel en Gewone bereklauw voor.

2.3.6 Flora

Tijdens de periode mei-juli 2013 werden er 92 vegetatieopnames in de bossfeer en 2 Tansley-
opnames in een dreef te Couthof en in een bosrand in De Lovie.
Een volledige actuele lijst van de opnames in het plangebied wordt weergegeven op de bijgele-
verde CD-rom.

De voornaamste soorten zijn terug te vinden op kaarten 2.11a-f. Aanvullende gegevens zijn
afkomstig van waarnemingen.be (vzw Natuurpunt), van de boswachter Pierre Hubau, Dirk
Waeyaert (Natuurpunt) en uit de “Ecosysteemvisie West-Vlaamse Heuvels” (Dochy, O. &
Zwaenepoel, A., 2003). Ook kon gebruik gemaakt worden van de biotoopstudies voor de
Canadabossen en Dozinghem (J. Loones, 1996; W. Deheegher & F. Theite, 2005 en J.P. Devos,
2010) en van Eversambos (Goudeseune, A. (2008) en Arnoys, J. (2008)).

Als bron van onderstaande soortbeschrijvingen werd gebruikt: Palmaerts et al. (2004), met name
het ontwerp-ecosysteemvisie potentieverkenning voor heiden en bossen in Zandig Vlaanderen.

2.3.6.1 Rode lijstsoorten

Rode Lijsten zijn een belangrijk instrument in het hedendaagse soortgerichte beleid van het
Vlaamse natuurbehoud. Deze lijsten geven voor elke soort van een groep organismen een indi-
catie over haar status in Vlaanderen, gaande van niet bedreigd tot uitgestorven in Vlaanderen.
De recentste Rode Lijst van de hogere planten in Vlaanderen werd opgesteld door Van Landuyt
et al. (2006).

De Rode Lijst in strikte zin omvat de planten van de categorieën uitgestorven, met verdwijning
bedreigd, bedreigd en kwetsbaar. Binnen de categorie achteruitgaand worden soorten gegroe-
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peerd die het risico lopen op korte termijn op de Rode Lijst terecht te komen. In het plangebied
komen verschillende Rode lijstsoorten voor. Een aantal van deze soorten zijn kenmerkend voor
heischrale vegetaties.

De Rode lijstsoorten zijn weergegeven op de kaarten 2.11a-f.

Tabel 2-14: overzicht van de Rode lijstsoorten in het plangebied

Soort
Wetenschappelijke

naam
KFK10 Rode Lijst

categorie
Vindplaats Sixtusbossen

Bergnachtor-
chis

Platanthera chlorantha 1 bedreigd
Een enkel exemplaar aan het Couthofkasteel
op een kleine bosweg (101a).

Blauwe knoop Succisa pratensis 5 achteruitgaand
Een enkele, sterk verdrukte, plant in een
beukendreef in De Lovie. Verder gekend ter
hoogte van de grote brug.

Bosorchis Dactylorhiza fuchsii 3 kwetsbaar

In een jonge aanplant te Dozinghem (11a) en
in de centrale dreef te Couthof. Vermoedelijk
algemener in het plangebied (o.a. jonge
aanplanten).

Echte gulden-
roede Solidago virgaurea 6 achteruitgaand

In de bosrand van het Theetbos (104c). Ver-
der gekend van De Lovie, maar daar niet
teruggevonden.

Gewone agri-
monie Agrimonia eupatoria 7 achteruitgaand

In wegberm aan de Barlebuizestraat (7a),
vermoedelijk algemener.

Graslathyrus Lathyrus nissolia 2 zeldzaam
Een zeer grote populatie werd in 2014 ge-
vonden in de randen van 2a en 3a in de
Wippehoek (med. A. Zwaenepoel).

Liggende vleu-
geltjesbloem

Polygala serpyllifolia 4 kwetsbaar
Overvloedig in schrale berm in De Lovie rich-
ting parking “feestzaal”.

Struikhei Calluna vulgaris 8 achteruitgaand
In schrale bosrand in De Lovie (106d), ook in
hoger vernoemde berm.

Tormentil Potentilla erecta 8 achteruitgaand
Lokaal vrij algemeen op schralere bospaad-
jes.

Tweenervige
zegge Carex binervis 2 zeldzaam

Vrij zeldzaam en verspreid voorkomen op
schralere bospaden in de Lovie (106d), Ca-
nadabossen (1a, 111a), Dozinghem (115b)
en Bardelenbos (15a).

Zwarte popu-
lier Populus nigra 2 bedreigd

Verschillende knotexemplaren langs de Po-
peringevaart (Wippehoek) en ten oosten van
het Theetbos.

Tweenervige zegge is een typische Atlantische soort die quasi volledig ontbreekt in de Kempen. Deze soort is typerend
voor vochtige heischrale vegetaties maar komt verder nogal op uiteenlopende standplaatsen voor (zowel zowel natte,
venige als relatief droge of zelfs vochtige, zure tot zeer zure lemige groeiplaatsen).
Hoewel Blauwe knoop in het oosten van het land lokaal nog vrij algemeen kan zijn is deze soort in West- en Oost-
Vlaanderen een echte zeldzaamheid die nog met moeite standhoud in (hei)schrale dreven. Vooral de inwaaiing van
meststoffen van nabijgelegen landbouwgronden samen met ontwatering is fataal voor deze soort.
Liggende vleugeltjesbloem is een plant van het vochtige heidelandschap. Ze groeit op open, grazige plekken in vochtige
tot natte heidevelden, vaak op lemige grond en veelal op plekken waar de vochtigheidstoestand vrij sterk wisselt. Plan-
ten die haar vergezellen zijn Heidekartelblad, Tormentil, Stekelbrem, Welriekende nachtorchis, Gevlekte orchis en
Blauwe knoop (Weeda et al. 1988).

10 KFK = kwartieruurhokfrekwentieklasse: een schaal van 1 tot 10 of van zeer zeldzaam tot zeer algemeen
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Foto links: Tweenervige zegge in het Bardelenbos (15a), rechts: Bergnachtorchis in het Couthofpark
(101a).

2.3.6.2 (Hei)schrale soorten

Naast bovenvermelde Rode lijstsoorten komen in het plangebied enkele minder algemene
(hei)schrale soorten voor. Deze worden weergegeven op kaarten 2.11a-f en in Tabel 2-15.

Tabel 2-15: overzicht van de overige heischrale soorten in het plangebied

Soort
Wetenschappelijke

naam
KFK Vindplaats Sixtusbossen

Bleke zegge Carex pallescens 4
Vrij algemeen en verspreid binnen het plangebied op zonnige
bospaadjes.

Hazenzegge Carex ovalis 7 Vrij zeldzaam in de Wippehoek en Eversambos

Pilzegge Carex pilulifera 6 Vrij algemeen in de zuurdere en drogere bostypes in het plange-
bied.

Echt duizendgulden-
kruid Centaurium erythraea 6 Zeldzaam in de toekomstige speelzone in de Wippehoek (1y).

Liggend hertshooi Hypericum humifu-
sum 6

Vrij zeldzaam in schrale bosranden in De Lovie (105c/106d) en
op een bospad in het Bardelenbos (19a)

Fraai hertshooi Hypericum pulchrum 4
Algemeen binnen het plangebied. Hoofdzakelijk in bosranden en
langs bospaadjes, bvb zeer abundant langs het nieuwe fietspad
aan de Leeuwerikstraat thv 26a.

Mannetjesereprijs Veronica officinalis 5
Zeldzaam in een schrale rand in De Lovie (105c) en op een bos-
pad (105p).

Bleke zegge groeit op zonnige tot matig beschaduwde plaatsen op onbemeste, meestal zwak zure, veelal kalkarme,
humeuze, minerale bodem. Als onderdeel van bosvegetaties komt deze soort voor langs bospaden en open kapvlakten
ter hoogte van stuwwatergronden. De achteruitgang in bossen is hoofdzakelijk toe te schrijven aan het staken van hak-
houtbeheer. Fraai hertshooi en Mannetjesereprijs treden nogal eens op als vaste begeleider.
Fraai hertshooi is een plant van lichte bossen en heiden op droge, vrij voedselarme en zure, maar doorgaans lemige
grond. Beëindiging van hakhoutcultuur heeft veel groeiplaatsen verloren doen gaan (Weeda et al. 1987).
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Foto: lokaal kunnen bosranden vrij schraal zijn zoals hier aan de Leeuwerikstraat (Dozinghem) met veel
Fraai hertshooi en Brem.

2.3.6.3 Soorten gebonden aan bron- kwel- en vochtige zones

Het voorkomen van deze soorten is sterk gebonden aan stuwwatertafels (klei) en alluvia binnen
het plangebied. Indicatoren van deze zones worden weergegeven op kaarten 2.11a-f en in Ta-
bel 2-16.

Tabel 2-16: overzicht van de bron- en kwelindicatoren in het plangebied.

Soort
Wetenschappelijke

naam
KFK Vindplaats Sixtusbossen

Blaaszegge Carex vesicaria 5
Vrij algemeen in de rand van een poel in de Wippehoek
(11y)

Dotterbloem Caltha palustris 8
Een enkel exemplaar in een natte depressie te Couthof
(100a)

Hangende zegge Carex pendula 3 Zeer algemeen op stuwwatertafels te Couthof en Dozinghem

Reuzenpaardestaart Equisetum telmateia 5
Vrij zeldzaam te Couthof en zeer algemeen langs de Hoes-
landbeek in de Sixtushoek.

Tongvaren
Asplenium scolopendri-
um

4 Een ex. in een bosrand in de Canadabossen (26a)

Waterviolier Hottonia palustris 6
Deze typische kwelindicator is teruggevonden in een drietal
poelen in het Bardelenbos (14y en 15a) en te Dozinghem
(16a)

Watertorkruid Oenanthe aquatica 7 Vrij algemeen in greppels en sloten te Eversambos

2.3.6.4 Oud-bosplanten

Oud-bosplanten zijn soorten die in hoofdzaak gevonden worden op oude bossites (= min of
meer onafgebroken bebost sinds tenminste 1775 (de Ferrariskaart)) en die zich slechts traag
vestigen in jonge bossen. Soorten kunnen echter, afhankelijk van de regio en haar specifieke
(abiotische) kenmerken meer of minder aan oud bos gebonden zijn. In het plangebied werden
de in Tabel 2-17 opgesomde oud-bosplanten (Cornelis et al., 2009) aangetroffen. Oud-
bosplanten worden weergegeven op kaarten 2.11a-b.
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Tabel 2-17: aangetroffen oud-bosplanten in het plangebied.

Nederlandse naam
Wetenschappelijke

naam
Gebonden

aan oud bos
Vindplaats Sixtusbossen

Aardbeiganzerik Potentilla sterilis sterk Uitsluitend in een dreef in De Lovie

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum sterk Algemeen

Bleeksporig bosviooltje Viola riviniana matig Vrij algemeen
Bosanemoon Anemone nemorosa sterk Uitsluitend in De Lovie (105j en 105l)

Bosgierstgras Milium effusum sterk Vrij algemeen in het Couthof, De Lovie, Dozinghem en
Bardelenbos

Boszegge Carex sylvatica sterk Vrij algemeen langs bospaden in het Couthof, De Lovie,
Sixtushoek….

Dubbelloof Blechnum spicant matig
Vrij zeldzaam langs grachtjes in de iets schralere be-
standen.

Eenbes Paris quadrifolia sterk Uitsluitend in het Couthof en daar lokaal vrij algemeen.

Fraai hertshooi
Hypericum pul-
chrum

sterk Zie 2.3.6.2

Gevlekte aronskelk Arum maculatum sterk Vrij zeldzaam in het Couthof, De Lovie en te Dozinghem

Gewone salomonszegel
Polygonatum mul-
tiflorum

sterk Vrij algemeen

Gladde witbol Holcus mollis matig Vrij algemeen doch zelden bestandsdekkend.

Groot heksenkruid Circaea lutetiana matig
Algemeen in de Lovie en in het Couthof, elders zeldza-
mer.

Grote muur Stellaria holostea sterk Vrij zeldzaam maar toch verspreid voorkomend.
Ijle zegge Carex remota matig Vrij algemeen langs rabatten.

Kleine maagdenpalm Vinca minor sterk Zeer algemeen en vlakdekkend in het Couthof en De
Lovie, verder nog vrij algemeen te Dozinghem.

Klimop Hedera helix matig Vrij zeldzaam en verspreid voorkomend.

Lelietje-van-dalen Convallaria majalis sterk
Als stinzen in de Lovie en vrij recent als aanplant rond
de voormalige weekendhuisjes te Dozinghem.

Mannetjesereprijs Veronica officinalis zwak Zie 2.3.6.2

Pilzegge Carex pilulifera sterk Vrij algemeen op kapvlaktes en schrale bospaadjes.

Ruige veldbies Luzula pilosa sterk Uitsluitend in de droger bostypes in de Sixtushoek, Ca-
nadabossen en te Dozinghem.

Ruwe smele Deschampsia cespi-
tosa

matig Vrij zeldzaam en verspreid voorkomend

Slanke sleutelbloem Primula elatior sterk Enkele exemplaren op een bospad in de Sixtushoek
(120c).

Valse salie
Teucrium scorodo-
nia

matig Vrij algemeen in de schralere bostypes

Wijfjesvaren Athyrium filix-femina sterk Vrij algemeen, voornamelijk langs slootjes en greppels

Wilde hyacint
Hyacinthoides non-
scripta

sterk
Vlakdekkend voorkomend in het Couthof, verder ver-
spreid in De Lovie, Canadabossen en Dozinghem.

Wilde kamperfoelie
Lonicera periclyme-
num

matig Algemeen in de schralere bostypes

Witte klaverzuring Oxalis acetosella sterk Uitsluitend langs een bospad in de Canadabossen.

Hieruit blijkt het grote belang van het Couthof (en mindere mate De Lovie en Dozinghem) voor
oud-bosplanten. Een groot deel van de soorten wordt uitsluitend hier teruggevonden en soms
over een vrij grote oppervlakte. De afwezigheid echter van enkele soorten als Gele dovenetel
en Bosanemoon te Couthof wijst er echter op dat een groot deel van het Couthof ten westen
van de Couthoflaan geen Ferrarisbos is (zie echter ook § 2.1.2).
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Foto: Eenbes in het Couthof (100d)

2.3.6.5 Overige vermeldenswaardige soorten en historische waarnemingen.

Van verschillende soorten weet men zeker dat ze nog voorkomen in het gebied maar exacte
puntlocaties zijn onbekend. Van andere soorten is het twijfelachtig of ze nog voorkomen in het
gebied. Verder worden hier nog enkele bijzondere soorten besproken die werden waargenomen
tijdens het veldwerk maar die niet te plaatsen zijn in bovenvermelde lijstjes.

- Bochtig havikskruid is gekend van de rand van de grote centrale vijver in De Lovie maar
is daar de laatste jaren niet meer gezien (mond. med. D. Waeyaert). Deze zeer zeldzame
soort (KFK 2, RL zeldzaam) kan soms worden verward met Dicht havikskruid die er vrij goed
op lijkt en iets algemener is (KFK 4).

- Welriekende nachtorchis (KFK2, RL bedreigd) en Eenbloemig parelgras (KFK4) zijn ge-
kend van het Couthof. In hoeverre Welriekende nachtorchis er voorkomt is niet gekend. Wel
werd er Bergnachtorchis waargenomen tijdens de inventarisaties. Eenbloemig parelgras
(oud-bosplant) komt zeker nog voor in het Couthof maar werd, wegens de vroege inventari-
satiedatum, niet teruggevonden. Vermoedelijk is deze soort in het Couthof recent achteruit
gegaan door het gradueel donkerder worden van de bosbestanden. Verder werd in het
Couthof (maar ook in een beukendreef in De Lovie) de Grote keverorchis (KFK5) waarge-
nomen. Deze soort komt vrij abundant in 100d voor. Verder komt in de centrale dreef van
het Couthof ook nog Hemelsleutel (KFK6) voor.

- Elzenzegge (KFK5) is gekend van het Bardelenbos.

- Vrij uniek voor België is het voorkomen van Steeneppe (KFK2, RL bedreigd) in de iets schra-
lere en ruige wegbermen van het plangebied. Deze soort staat hier op zijn uiterste noorde-
lijke areaalgrens. Deze soort werd op verschillende plaatsen waargenomen (weliswaar net
buiten het plangebied) in de wegbermen van de Barlebuizestraat, Reningestraat en Canon-
straat. Door de stad Poperinge en de provincie West-Vlaanderen wordt een aangepast
maaibeheer gevoerd om deze soort in stand te houden waarbij bepaalde delen van bermen
slechts zeer laat, na de bloeitijd, worden gemaaid (bloeitijd augustus-september).
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Foto: Steeneppe langs de Reningestraat

2.3.6.6 Autochtone bomen en struiken

Een onderzoek van Rövekamp (1998), Rövekamp & Maes (2000) en Rövekamp et al. (2005)
naar autochtone, houtige struiken en bomen leverde een beeld van de verspreiding van autoch-
tone genenbronnen binnen het plangebied. Het gebied is een goede weerspiegeling van het
soortenspectrum die op (zand)lemige bodems kan verwacht worden. Voornamelijk oude hagen
en bosranden (niet zo zeer de bossen zelf) vormen een belangrijke bron van autochtoon mate-
riaal. De aanduiding van autochtoon materiaal is gebaseerd op de combinatie van oud-bos-
indicatie (de Ferraris), aanwezigheid van oud-bos indicatoren in de kruidlaag, traditionele on-
derhoudsvormen (knotbomen, hakhout, vlechtwerk) en eventuele aanvullende mondelinge- of
literatuurinformatie.

De gegevens werden tijdens het terreinwerk in 2013 geactualiseerd en verder aangevuld, zie
kaarten 2.11c-d. Tijdens het terreinwerk werden alle bosranden afgelopen. In september werd
nog een tweede bezoek gebracht voor de determinatie van enkele lastig uit elkaar te houden
rozensoorten aan de hand van bottels. Op kaart 2.11c-d staan ook de bomen vermeldt met een
omtrek van meer dan 3 meter (soms minder in het geval van Haagbeuk en Gewone es) die
door hun omtrek vermoedelijk van autochtone oorsprong zijn.

Belangrijke locaties van autochtone genenbronnen zijn ondermeer de randen van het Couthof
(thv Gravendreef en westrand 72a), randen van het Theetbos, westrand van de Canadabossen
aan de Haringebeek, randen van de Sixtushoek, de bosranden van het Bardelenbos en de
houtkanten aan de Poperingevaart.

Volgende interessante autochtone genenbronnen zijn aanwezig (met vermelding van categorie)11

in het plangebied:

Spaanse aak (c-categorie): wordt slechts zeer zelden in het plangebied teruggevonden. Een
kleine hakhoutstoof (3 m) werd aangetroffen op een boswal in het Bardelenbos (118a) en in
een geschoren haag langs de Canadaweg aan het Couthofkasteel.
Zwarte els (c/p-categorie): is vrij algemeen in het plangebied. Een hakhoutstoof (320 cm)
werd gevonden in de rand van 16a (Dozinghem).
Haagbeuk (b/c/p-categorie): komt veel als hakhout in het plangebied voor (stoven tot 5m te
Dozinghem). Het autochtoon karakter van Haagbeuk staat ter discussie. Deze boom is ech-
ter frequent aan te treffen als een vorm van oud cultuur-aanplant. Tack et al. (1993) ver-

11  a = zeker autochtoon
b = waarschijnlijk autochtoon
c = mogelijks autochtoon
p= aangeplant



Algemene beschrijving

, Revisie
Pagina 82 van 234

melden Haagbeuk als een karakteristieke soort voor het beplanten van boswallen voor per-
ceelsmarkering (Dozinghem en Bardelenbos) of als hoekboom. Deze soort werd echter ook
frequent aangeplant als onderetage in het bos (bvb Theetbos of 20a te Dozinghem). De
aanwezigheid van Haagbeuk op een terp (konijnenheuvel, 18a), illustreert het cultuurhisto-
risch gebruik ervan. Rond de Lovie komt een (in hoofdzaak) geschoren haagbeukenhaag
voor. Grote delen zijn vrij jong terwijl de oudste delen een uitgebreid vlechtwerk vertonen.
Haagbeukenheggen met vlechtwerk maar ook knothaagbeuken in bosranden komen verder
voor aan het Couthofpark (beide vermoedelijk niet autochtoon).
Tweestijlige meidoorn (a-categorie) komt nog vrij algemeen voor als oud-bosindicator bin-
nen het plangebied (16 ex.). Lijkt echter achteruitgegaan in vgl. met de vorige inventarisa-
tieperiode. In bosranden en hagen komt verder ook vrij veel de kruising met Eenstijlige mei-
doorn voor (C. x media).
Wilde kardinaalsmuts (a-categorie) is als indicator van kalkrijke lemige gronden zeldzamer
geworden in het gebied. Eén van de rijkste vindplaatsen in West-Vlaanderen bevond zich in
de westrand van 72a (Couthof) met 13 exemplaren. Nu blijven er, door intensief landbouw-
gebruik, slechts 2 exemplaren over. In 71a lijkt de soort zelfs helemaal verdwenen. Verder
nog in de rand van 51a en een nieuwe vindplaats ten oosten van het Theetbos.
Gewone es (b/c-categorie): twee vrij zware hakhoutstoven (tot 4,5m omtrek) in de bosrand
van het Theetbos en in het Couthof. Hakhoutrestanten met lage knot zijn regelmatig terug
te vinden in het Couthof. Verder nog een exemplaar van 4,5m omtrek terug te vinden aan
het Couthofkasteel (101d) en enkele oude knotessen in een meidoorn/iepenhaag in de
Sixtushoek.
(wilde) Mispel (b-categorie): als archeofyt is deze soort nog vrij algemeen in de regio.
Vrijwel alle exemplaren geïnventariseerd door Maes et al. werden teruggevonden.
Bijkomende (en zeer vitale!) exemplaren werden teruggevonden in De Lovie (105h,
gevlochten in haagbeukhaag), 21a (Dozinghem) en het Bardelenbos (15a). Sommige
exemplaren zoals die in het Couthof (53a) staan in het bos en dragen nauwelijks nog
vruchten door sterk beschaduwing. In het Couthofpark staan twee cultivars met grote
vruchten (cv. Macrocarpa).
Zwarte populier (a-categorie): is een echte zeldzaamheid geworden in Vlaanderen. Zwarte
populier is vanaf de 18de eeuw door de Canadapopulier vervangen (Tack et al., 1993). Deze
soort komt binnen het plangebied nog vrij algemeen voor als knotboom langs de
Poperingevaart in de Wippehoek. In totaal werden er op ANB-terrein ongeveer 7 ex.
gevonden (omtrek tot 3,6 meter). Aan de overkant van de Poperingevaart, ter hoogte van
een boerderij aan de Kraaistraat, komen nog eens vier exemplaren voor waarvan twee vrij
uitgroeiend. Vrijwel alle exemplaren in de Wippehoek hebben steelgallen, een typisch
kenmerk voor Zwarte populier. Verder komen nog 3 knotbomen voor in een haag ten
oosten van het Theetbos.

Foto links: Zwarte populier met bladsteelgallen in de Wippehoek, rechts: zeer vitale en breed
uitgroeiende Mispel in een bosrand in het Bardelenbos (15a).
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Europese vogelkers (b/c-categorie) komt zeer algemeen voor langs de Haringebeek
(Canadabossen) en als hakhout in De Lovie. In De Lovie lijkt de populatie Vogelkers ter
hoogte van de Haringebeek echter volledig verdwenen (wel nog op privaat terrein aan de
overzijde). Verder algemeen in vochtige depressies in het Couthof (hier wrschl. deels niet
autochtoon) en te Dozinghem.
Bosroos (a-categorie) is uitzonderlijk talrijk in bosranden en langs bospaden in de regio.
Bosroos vertoont een sterke link met lemige gronden en is een indicator voor oud bos.
Deze soort wordt zeer abundant teruggevonden langs de Gravendreef (Couthof), in De
Lovie, langs de Haringebeek (Canadabossen) en aan de Legerstraat (Bardelenbos).

Foto links: lokaal kan Bosroos zeer algemeen zijn binnen het plangebied en zelfs tientallen meters
bosrand inpalmen zoals hier in De Lovie, rechts: Ruwe viltroos, een zeldzaamheid op Belgisch
niveau, in de rand van het Theetbos.
Hondsroos (a-categorie) deze soort is, samen met Bosroos, de meest voorkomende soort
binnen het plangebied. Deze soort wordt verspreid in het gebied teruggevonden (incl. de
ondersoort “Dumalis”, bvb. in de rand van het Theetbos).
Ruwe viltroos (a-categorie) deze soort is op Vlaams niveau zeer zeldzaam. Deze soort is
vermoedelijk, meer dan de hondsrozen, gebonden aan leem of kalk. Ruwe viltroos is op zes
verschillende plaatsen teruggevonden (3 in de randen van het Couthof, 2 in het Theetbos
en 1 ex. in de Sixtushoek).
Viltroos (a-categorie) deze soort is nog zeldzamer dan boven vernoemde soort en is op
drie plaatsen teruggevonden, namelijk 2 ex. in 17a (Bardelenbos) en een ex. in de rand van
16a (Dozinghem).
Heggenroos (a-categorie): is vrij algemeen in het plangebied. Voornamelijk te vinden in de
randen van de Sixtushoek en in het Couthof.
Beklierde heggenroos (a-categorie) deze vrij zeldzame rozensoort werd in een oude heg
teruggevonden aan de toekomstige speelzone van de Wippehoek ter hoogte van een
boerderij (1y).
Winterlinde (p-categorie): werd teruggevonden in het Bardelenbos (19a) waaronder één
hakhoutstoof.
Gladde iep (c-categorie): een belangrijke oppervlakte aan Gladde iep en hybride Hollandse
iep komt voor in het Couthof en in De Lovie. Deze soort verjongt er zich zeer goed. Verder
komt nog een vrij oude iepenheg voor in de Sixtushoek ter hoogte van 120e.
Gelderse roos (a/b-categorie): Vrij algemeen voorkomend in het plangebied in vochtige
bosgedeelten.

In het plangebied is vooral de aanwezigheid van diverse rozensoorten, vogelkers, Wilde kardi-
naalsmuts, Tweestijlige meidoorn, Zwarte populier, Mispel en Gladde iep van belang.
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Ook van algemenere soorten als Eenstijlige meidoorn, Hazelaar (veel hakhout), Sleedoorn,
Aalbes, Sporkehout en Wilde lijsterbes is er potentieel autochtoon genenmateriaal aanwezig.
Van soorten als Rode kornoelje en Rode kamperfoelie in het Couthof en Wilde liguster in het
Theetbos is de autochtone herkomst twijfelachtig. Verder komen nog exoten voor als Veelbloe-
mige roos, Amerikaans krentenboompje, Laurierkers enz…

Voor het plangebied zijn oogstgegevens (niet-erkende locaties) beschikbaar voor diverse soor-
ten. Tabel 2-18 geeft een overzicht van deze locaties.

Tabel 2-18: oogstlocaties autochtonen in het plangebied (bron: P.Hubau)
Locatie Spork Slee eVk Lij Gro Mispel zEl Bosroos KM Hz

544 – Eversam (dr VLM tot
2008) > 200 kg

546 - De Lovie (tot 2004, nu
zaadboomgaard Meikens)

ca. 5
kg

450 - St-Sixtus ca. 10 kg > 12 kg 2 kg 5 kg

VL02/03 - Dozinghembos 2 kg 0,5 kg

VL05 - Kooiaardstraat 3,5 kg

387 - Bardelenbos-Noord 2,5 kg 2,5 kg

388 - Bardelenbos-Zuid > 15
kg 6 kg 3 kg

391 - Theetbos 1,5 kg

392 - Theetbos > 20
kg 1,5 kg

393 - bosje bij Theetbos 7,5 kg

395-396 - Canadabos 7 kg 1 kg 0,5 kg

398 - Couthof noord-rechts 0,5 kg 1 kg

403 - Couthofbos 2,5 kg 2 kg

Opmerking:

vanaf
2015
verm.
enkel
nog
VB
1136

vanaf 2007,
nu enkel nog
zaad-
boomgaard
Eeuwen-hout
BDW

éénmalige
oogst met
school
Paters in
2010

vanaf 2010, nu
enkel nog
zaad-
boomgaard
Scherpen-berg
BDW

tot 2004 -
nu vernie-
tigd!

2.3.6.7 Invasieve soorten

Een probleemsoort is een soort die nadelig kan zijn of is voor de toekomstige bosontwikkeling.
Het kan zowel gaan om uitheemse als inheemse soorten en vaak is het storend karakter vooral
afhankelijk van de populatiegrootte van die soort. In veel gevallen gaat het om soorten die door
hun dominant en/of invasief karakter andere soorten (waaronder soms doelsoorten van het be-
heer) geen groei- of vestigingkans gunnen, natuurlijke bosverjonging verhinderen, de groei ver-
storen, enz. Ook voor het bereiken van een gunstige staat van instandhouding van de boshabi-
tats is de aanwezigheid van invasieve exoten niet wenselijk. Volgende soorten worden hierbij
als niet gewenst beschouwd binnen het plangebied: Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik,
Noorse esdoorn, rododendron, Reuzenbereklauw, Schijnaardbei, Amerikaans krenteboomje,
Bamboe, Sneeuwbes, Cotoneaster sp., Bonte gele dovenetel en Watercrassula en verschillen-
de soorten uitheems naaldhout. Voor een goede staat van instandhouding is een totale afwe-
zigheid noodzakelijk, voor een voldoende staat dient de bedekking lager te zijn dan 10%.

Binnen de kasteelparken van De Lovie en het Couthof is deze problematiek niet los te koppelen
van het cultuurhistorische belang dat een aantal van dergelijke soorten vertegenwoordigen.
Binnen de kasteelparken in het plangebied zijn exoten zijn niet ‘vreemd’ aan de Engelse land-
schappelijke tuinstijl. Waar in de 19de eeuw de spontane verjonging van deze soorten beperkt
werd door flankerend beheer (m.n. bosbegrazing door koeien en varkens; mond.med. Herman
van den Bossche, VIOE), is dit binnen het huidige bos- en parkbeheer niet meer aan de orde.
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De soorten die als probleemsoort kunnen optreden, worden hierna opgesomd, waarbij evenwel
de kanttekening van hun cultuurhistorisch belang gemaakt moet worden. Deze zijn ook terug te
vinden op kaarten 2.16a-b.

Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) is een uit oostelijk Noord-Amerika afkomsti-
ge boomsoort die tot 20 m hoog kan worden. Ze werd in Europa massaal aangeplant in
bossen op zandgrond voor het hout en omdat de snelverterende bladeren de arme
zandgronden vruchtbaarder konden maken. De soort komt hier echter vrijwel uitsluitend
in struikvorm voor, zodat het hout onbruikbaar is. Bovendien blijkt de soort sterk te
woekeren en een probleem te vormen voor inheemse flora, vooral op zandgronden
maar ook op andere bodemtypes, wat haar de bijnaam “Bospest” heeft opgeleverd.
De verspreiding in het plangebied is vrij beperkt met uitzondering van enkele bestanden
in De Lovie (106b en 106c) met een bedekkingsgraad van 25%-50% en enkele moe-
derbomen in 105i.

Pontische rododendron (Rhododendron ponticum): Deze soort komt van nature voor
in zuidelijk Europa en Klein-Azië maar wordt vaak aangeplant in parken en tuinen van-
wege de aantrekkelijke bloemen en het groenblijvende karakter. Van daaruit verspreidt
deze soort zich naar meer natuurlijke milieus waar ze zich invasief gedraagt. De ver-
spreiding van deze soort moet voorkomen of bestreden worden. Deze soort komt
hoofdzakelijk voor rond de voormalige weekendverblijven te Dozinghem (26c, 26e en
114a) maar ook in de Canadabossen (111a) en De Lovie. In het openbaar bos is de
hoofdbehandeling achter de rug waarbij de nabehandeling nog opgestart dient te wor-
den. Verder komen rond deze weekendverblijven nog restanten voor van vroegere be-
plantingen als: Cotoneaster, Laurierkers en Schijnaardbei. De aanplanting van Ame-
rikaans krentenboompje ter hoogte van de Canadabossen en Dozinghem dateert nog
van de Goffinetperiode (19de eeuw). Deze soort diende als voedselboom voor Fazant
(mond. med. P.Hubau). Amerikaans krenteboompje en laurierkers lijken op het eerste
zicht zich niet uit te breiden in de bosbestanden.

Watercrassula (Crassula helmsii): Deze van oorsprong Oceanische soort (Australië en
Nieuw-Zeeland) vormt een dichte plantenmassa op oevers en in ondiep water waardoor
het zuurstofgehalte van het water sterk afneemt. Deze soort werd oorspronkelijk geïm-
porteerd als zuurstofplant voor aquaria en vijvers. Deze soort werd massaal terugge-
vonden in een poel te Dozinghem (9a).

Amerikaanse eik (Quercus rubra): Deze soort is eveneens van Noord-Amerikaanse
oorsprong. Deze soort gedraagt zich dominant ten opzichte van de inheemse loofbo-
men omdat hij meer schaduw verdraagt, door zijn brede kruin leidt tot een donker bos-
milieu en moeilijk verterend strooisel vormt. De soort is opgenomen op de ‘grijze lijst’
van invasieve soorten. Problematisch is uitsluitend het voorkomen van Amerikaanse eik
in De Lovie. Deze soort verjongt er zich echter slechts matig.

 De Reuzenbereklauw (Heracleum mantegazzianum): Deze soort is zich sterk aan het
uitbreiden langs de Poperingevaart. Deze soort is zeer giftig en veroorzaakt brandwon-
den. Ook de lokale fauna en flora langs de Poperingevaart kan volledig worden ver-
drukt. Door ANB en de VMM wordt reeds een gericht maaibeheer gehanteerd tegen
deze soort vanaf het stadspark Frimout te Poperinge tot de monding. Bestrijding vergt
een integrale inpak waarbij gewerkt wordt vanaf de bovenloop naar de monding toe.

 Andere tuinsoorten als Bamboe (109a) en Bonte gele dovenetel (101d, 106b, 1a, 24a,
25a en 115a) worden verspreid over het plangebied waargenomen. In de Lovie werden
heel wat exoten (Aucuba, Cotoneaster…) langs de wandelpaden aangeplant. Deze
soorten breiden lokaal uit in de bosbestanden.
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Foto links: Watercrassula in een poel te Dozinghem (9a), rechts: restanten van laurierkers rond de voor-
malige weekendverblijven te Dozinghem (26e).

2.3.7 Paddenstoelen

Het grootste deel van het bos in het plangebied is minder dan 100 jaar aan het ontwikkelen en
is bijgevolg als bos nog als jong te beschouwen. Door het ouder worden van het bos, het ach-
terwege blijven van de verwijdering van strooisel en hout en een versnelde strooiselophoping
als gevolg van verzuring en vermesting, is het aandeel boombegeleiders snel afgenomen en
zijn strooiselafbrekers en houtbewoners toegenomen. Erg arm aan paddenstoelen zijn bossen
met een dichte ondergroei van bramen, stekelvarens, Sneeuwbes, Klimop, grassen en andere
hoge kruiden of lage struiken. Voor bospaddenstoelen zijn vooral de samenstelling van de bo-
dem, de vochtvoorziening en de boomsoort van belang. Boombegeleidende paddenstoelen
kunnen gebonden zijn aan één boomsoort of juist bij heel veel boomsoorten voorkomen. In nat-
te bossen komt een geheel afwijkende paddenstoelenflora voor, die gevoelig is voor verande-
ringen in zowel waterkwaliteit als waterkwantiteit. Verschillende belangrijke plekken voor pad-
denstoelen hebben te lijden onder bodemverdichting. Ook hebben nogal wat mycorrhizapad-
denstoelen (vb. hieronder vermeldde gordijnzwam) te lijden onder de toenemende verbraming.

Paddenstoelengegevens voor het plangebied zijn slechts zeer fragmentarisch aanwezig (waar-
nemingen.be). In het plangebied worden uitsluitend algemenere soorten teruggevonden. De wei-
nig Rode-lijstsoorten die teruggevonden werden zijn: Vuilwitte ridderzwam (Tricholoma lasci-
vum, met uitsterven bedreigd), Bruinschubbige gordijnzwam (Cortinarius prolideus, RL NL
bedreigd) en de Witte anijstrechterzwam (Clitocybe albofragrans). Vooral de waarneming van
de zeer zeldzame Vuilwitte ridderzwam in 2012 te Dozinghem (20a) is interessant omdat deze
soort sterk gebonden is aan loofbos op (kalkrijke) lemige of zandige bodems.

De Rode lijst van paddenstoelen werd opgesteld door Walleyn R . en Verbeken M., 1999.

2.3.8 Fauna

Er werd in kader van dit beheerplan geen gerichte inventarisatie uitgevoerd. De gegevens zijn
afkomstig van waarnemingen.be, het achtergronddocument “Natuurrichtplan Hoppeland van
Poperinge en Zuidelijke IJzervlakte (F. Verhaeghe et al., 2007) uit de “ontwerpecosysteemvisie
voor het West-Vlaams Heuvelland” (Dochy, O. & Zwaenepoel, A., 2003), de boswacher P.Hubau
en de lokale Natuurpuntafdeling “De Vlonder” (vnl. G. Quaghebeur en D. Waeyaert). Ook kon
gebruik gemaakt worden van de biotoopstudies voor de Canadabossen en Dozinghem (J. Loones,
1996; W. Deheegher & F. Theite, 2005 en J.P. Devos, 2010) en van Eversambos (Goudeseune, A.
(2008) en Arnoys, J. (2008)). Eigen faunawaarnemingen worden weergegeven op kaarten 2.13g-i.
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Het voorkomen van bijlage II (Kamsalamander en Kleine modderkruiper), bijlage III (Kamsa-
lamander en verschillende vleermuissoorten) en bijlage IV-soorten (soorten van de vogelricht-
lijn zoals Wespendief, Middelste bonte specht en Blauwborst (buiten SBZ)) binnen het plan-
gebied zijn uitermate belangrijke. De verspreiding van deze soorten wordt besproken in onder-
staande hoofdstukken en weergegeven op kaarten 2.11h en 2.11i. Verspreidingskaartjes voor
vleermuizen worden weergegven in bijlage 6.

2.3.8.1 Avifauna

Tijdens de terreinbezoeken werden systematisch de interessante vogelwaarnemingen geno-
teerd op bestandsniveau. In dit hoofdstuk worden alleen de bijzondere en/of beheerrelevante
vogelsoorten verder besproken. Recente broedvogelgegevens zijn echter niet voorhanden
daarom werd voor de Wippehoek gebaseerd op inventarisaties uitgevoerd door D. Verbelen in
het kader van het monitoringsprogramma voor de ruilverkaveling van Woesten (Econnection,
2008; Natuurpunt, 2012), voor Dozinghem en de Canadabossen op persoonlijke mededelingen
van de boswachter P.Hubau en broedvogelinventarisaties van P. Vandenburrie (2004-2005)
voor de Canadabossen en Dozinghem. Verder worden ook de eigen veldwaarnemingen ver-
werkt. Binnen de private bestanden zijn de gegevens zeer schaars (o.a. het Couthof) en bijna
allen afkomstig van eigen veldwaarnemingen.

Tabel 2-19: Broedvogels in het plangebied (2011-2013)

Soort Voorkomen in plangebied Opmerking

Appelvink Waargenomen in Couthof (64a)
Broedvogel? In de zomer regelmatig over-
vliegende ex. in Dozinghembos (mond.
med. Nov. 2013)

Blauwe reiger Couthof Kleine kolonie in Couthofpark (10t.)
Blauwborst Wippehoek 2 zp. vastgesteld

Boomklever algemeen Sterk profiterend van het ouder worden van
bosbestanden

Boomvalk Couthof/Dozinghem/Canadabossen Zeker broedend te Couthof en omgeving
Dozinghem-Canadabos

Bosrietzanger Eikhoek/Wippehoek/Bardelenbos (19a) Lokaal in vochtige ruigtes
Bosuil Vrij algemeen en verspreid
Braamsluiper Op trek in het late voorjaar In dichte jonge bosaanplanten
Buizerd algemeen

Fitis
Jonge aanplanten Dozing-
hem/Eversam/Canadabos/Eversam/Wippeh
oek

Fluiter Eversambos Waargenomen in juli 2012, vroege trekvo-
gel?

Gekraagde
roodstaart gemeld van De Lovie/Canadabossen Nog broedvogel?

Goudvink
Gemeld van Theetbos en jaarlijkse winter-
waarnemingen rond jonge aanplant Dozing-
hembos.

broedvogel?

Grauwe vlie-
genvanger Couthofpark (101d) 1t. (2013)

Groene specht vrij algemeen
Grote bonte
specht vrij algemeen

Grote gele
kwik Canadabossen/Wippehoek Broedvogel aan Haringebeek en Poperin-

gevaart
Havik ? Mogelijk broedend
Kleine karekiet Eversam/Wippehoek In slootjes met riet
Kleine bonte
specht

Nog vrij algemeen in Couthof/Dozinghem
(4t.)

Kneu Wippehoek 1-2t.
Koekoek Canadabos/Dozinghem/Eversambos
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Soort Voorkomen in plangebied Opmerking
Kwartel Wippehoek/thv Bardelenbos 2zp. Wippehoek en 1zp. Bardelenbos

Matkop Couthof (62a)
Broedgeval in natte ruigte (2013), in 2004-
2005 nog broedvogel in Canadabos en Do-
zinghem.

Middelste bon-
te specht Dozinghem (115b) en Couthof Eerste waarneming in 2009. Vanaf 2014

ook waargenomen in het Couthofbos.
Patrijs Wippehoek Verschillende koppels
Ransuil Bardelenbos (15a) en De Lovie
Rietgors Wippehoek 2t. (2013)
Roodborstta-
puit Wippehoek (12y) 1t. (2013)

Sperwer Vrij algemeen en verspreid o.a. nest met jongen in lorkenaanplant in De
Lovie (105f)

Spotvogel Eversam/Canadabos (29a)/Venepebos Hoofdzakelijk in jonge beplantingen
Sprinkhaan-
zanger 1t. In jonge beplanting Wippehoek (6a)

Steenuil Wippehoek 1ex. In knotwilg in 2013
Veldleeuwerik Wippehoek 5t. In 2012

Wespendief Bardelenbos/Canadabos?
2 koppels baltsend waargenomen boven
Bardelenbos (2009). Broedgevallen echter
moeilijk vast te stellen

Wielewaal Canadabos-
sen/Couthof/Dozinghem/Sixtushoek

Min 3t. In plangebied. Populieren te Do-
zinghem lijken belangrijk voor deze soort.

Zomertortel Dozinghem/Eversam o.a. in beplanting en aan fietspad te Do-
zinghem

Zwarte specht Waargenomen nabij Couthof Te verwachten?

Algemene broedvogels binnen het plangebied die gebonden zijn aan loofhout of struweel zijn:
merel, Roodborst, Heggemus, Winterkoning, Tjiftjaf, Pimpelmees, Koolmees, Grasmus, Vink,
Zwartkop, Tuinfluiter en Boomkruiper.

Houtsnip kan massaal overwinterend in het plangebied aanwezig zijn. Waarschijnlijk komt deze
soort niet tot broeden in het plangebied. Wel werd een baltsende ex. waargenomen in de Non-
nenstraat (Dozinghem).

Broedvogels die vrijwel zeker verdwenen zijn in het plangebied zijn: Nachtegaal (Theetbos/De
Lovie) en Grauwe gors (nog een zichtwaarneming in de Wippehoek in 2009).

2.3.8.2 Zoogdieren

De meest voorkomende soorten zijn Konijn, Haas (in mindere mate), Egel en Mol.

Volgens het marternetwerk van het INBO blijkt Steenmarter vrij algemeen te zijn in het plange-
bied. Steenmarters werden waargenomen te Eversambos (2010), in de Canadabossen, te Do-
zinghem en zelfs in het dak van de brouwerij van de Sint-Sixtusabdij (mond. med. Broeder Mi-
chiel). Andere roofdieren zijn Vos, Hermelijn, Wezel en Bunzing. In totaal werden een vijftal
bewoonde vossenburchten gevonden (Couthof 2, Dozinghem 1, Bardelenbos 1 en Sixtushoek
1). Verder werd nog een Vos waargenomen in de Wippehoek (3a). Vos komt binnen het plan-
gebied dus vrij wijd verspreid voor (zie ook WBE-tellingen van bezette vossenburchten in Tabel
2-20). In de Wippehoek werd verder ook een Wezel of Hermelijn gezien.

In de Westhoek worden jaarlijkse ongeveer een 200-tal reeën geteld door de WBE in samen-
werking met ANB en het INBO (Tabel 2-20). De grootste populatie komt voor in het sixtusbos-
sencomplex (70-80 dieren). Ree is vrij wijd verspreid over alle bosplaatsen. Tijdens het veld-
werk werden soms tot tien exemplaren samen gezien aan het Couthof. Reëenvraat aan jonge
beplantingen komt vrij vaak voor. Ontsnapte Damherten werd in 2012 waargenomen te
Eversambos (waarnemingen.be). Eerdere waarnemingen betreffen exemplaren in De Lovie
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(<2010) en het Couthof (2011). Deze exemplaren werden telkens geschoten met toelating van
ANB (bijzondere bejaging).

De Rode eekhoorn lijkt binnen het plangebied vrij sterk toegenomen en is in vrijwel alle bos-
plaatsen waargenomen. De regio was vroeger één van de laatste bastions waar deze soort nog
voorkwam.

Bijzonder is de vondst van een schedel van Waterspitsmuis en van Veldspitsmuis in kerkuil-
braakballen van de Sint-Sixtusabdij (in Zwaenepoel et al., 2003). Verder zou ook Eikelmuis
voorkomen op de zolder van de abdij. Deze soort is echter de laatste vijf jaar niet meer waarge-
nomen (mond. med. Broeder Michiel).

Tabel 2-20: Tellingen WBE binnen het plangebied (2011, 2010, 2009, 2008, 2007).

WBE ree everzwijn haas koppels patrijzen aantal bezette
vossenburchten

hoppeland 130 117 118 107 75 1433 1442 1280 1209 1245 774 704 715 757 719 26 19 22 19 9

ieperlee 38 37 24 21 15 1 1717 1635 2009 1760 1772 555 712 584 679 600 52 42 36 37 32

westhoek 27 19 23 29 23 5182 4409 4933 5103 5097 823 847 934 901 813 28 34 24 21 9
poperingevaart-
ijzerendeur 2 23 211 253 224 133 1 15

Over vleermuizen binnen het plangebied is nog vrij weinig gekend. Belangrijke “hotspots” van
vleermuizen zijn hoofdzakelijk bossen met vrij veel oude (holle) bomen zoals het Couthof, De
Lovie maar ook het Bardelenbos. In het kader van de opmaak van dit beheerplan werd door F.
Verhaeghe (ANB), P.Hubau (ANB), B. Vandendriessche (Natuurpunt) en M. Van De Sijpe op
22-23 augustus 2013 een aanvang genomen met de inventarisatie van het Couthof, De Lovie
en Dozinghem. Dit onderzoek werd verdergezet in 2014. Hierbij werd gebruik gemaakt van 2
batdectectors (Pettersson D100 en D1000x) waarbij met de D1000x opnames konden gemaakt
worden voor verdere analyse. Tijdens de rondgang werden met een GPS de locaties van de
waarnemingen gemarkeerd. Verder werd te Dozinghem (t.h.v. de Nonnestraat) en in het Cout-
hof een Pettersson D500x detector uitgelegd die automatisch ultrasone geluiden opnam. Met dit
toestel werd tot iets voor middernacht een kleine 400 (in 2013) opnames mee gemaakt. De op-
names van 2014 (D500x) zijn nog niet voorhanden. In bijlage 6 worden de looproutes en gelog-
de puntwaarnemingen weergegeven met bijkomende opmerkingen. Tabel 2-21 en Tabel 2-22
geven een overzicht van de waarnemingen in De Lovie en het Couthof in 2013. Voor 2014
wordt een iets uitgebreidere beschrijving gegeven.

Tabel 2-21: Vleermuiswaarnemingen in het Couthof (september 2013)
Naam Latijnse naam Opmerking

Watervleermuis Myotis daubentonii aan centrale vijver Couthofpark
Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus algemeen

Laatvlieger Eptesicus serotinus
3 exemplaren ten oosten van vijver in Couthofpark,
aan de ingang van het park en in de grote centrale
dreef

Myotis of grootoor Myotis/Plecotus sp. opname mislukt, droge geluiden in heterodyne

Tabel 2-22: Vleermuiswaarnemingen in De Lovie (september 2013)
Naam Latijnse naam Opmerking

Watervleermuis Myotis daubentonii aan de kleinere ringvormige vijver met kunstgrot

Baardvleermuis Myotis mystacinus aan de rand van grote centrale vijver op 2 meter hoog-
te

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus algemeen

Laatvlieger Eptesicus serotinus vrij algemeen en verspreid over het park

Myotis sp. Myotis sp. aan de rand van de grote centrale vijver en aan de
ingang van de kunstgrot
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Tijdens de opnames te Dozinghem in 2013 werd zeer veel Gewone dwergvleermuis en Laat-
vlieger vastgesteld. Verder werd hier ook enkele keren Gewone grootoor (Plecotus auritus)
vastgesteld. Ook werd herhaaldelijk een Myotis sp. (Baardvleermuis? Franjestaart?) opgeno-
men.

Tijdens de inventarisatieronde in juli 2014 werden 4 en mogelijk 5 kolonies gevonden (zie ook
kaart 2.11g):

- Een eerste kolonie van Dwergvleermuis werd in een woning aan de Gravendreef ge-
vonden.
- Een vermoedelijke tweede kolonie werd in een Zomereik gevonden in een bosdreef ter
hoogte van de Gravendreef. Hierbij werden echolocatiegeluiden van Watervleermuis
en ook typische ‘sociale roepen’ van Watervleermuis waargenomen. Allicht betreft het
hier een kolonieboom van deze soort.
- Ter hoogte van de oude centrale Zomereik in het centrale deel van het bos werden
Dwergvleermuizen waargenomen die schijnlandingen uitvoerden. Verder werd hier
ook opnamen gemaakt van zwermende Gewone grootoorvleermuizen. Ook werden
typische sociale roepen van Grootoorvleermuis rond de boom waargenomen. Deze
boom is dus zonder twijfel een kolonieboom van Gewone grootoor en van Dwergvleer-
muis (uitzonderlijk in de regio!) en misschien zelf nog van een andere Myotissoort.
Rond de boom was er ook wat activiteit van Watervleermuis, Franjestaart en Baard-
vleermuis (of Brandts vleermuis).

Ook op andere plekken in het Couthof werden Gewone grootoorvleermuizen waargenomen.
Verder werden opvallend veel Franjestaart opnamen geregistreerd, verspreid over het bos, te-
vens ook van Baardvleermuis of Brandts vleermuis. In één opname stond er één vlakke puls
van 22.8 tot 22 kHz, met pulsduur 17 ms. Gebaseerd op de kenmerken van die puls betreft het
hier geen Rosse vleermuis maar de zeer zeldzame Bosvleermuis. Verder werden ook enkele
Ruige dwergvleermuizen geregistreerd (het zeldzamere neefje van de Gewone dwergvleer-
muis).
In het plangebied is een gekend overwinteringsobject aanwezig nl. de grote kunstgrot in de Lo-
vie. Recente winterresultaten zijn echter niet gekend. Uit deze kunstgrot zijn oude waarnemin-
gen (1996-1997) bekend van Franjestaart, Baard/Brandts vleermuis en Gewone grootoorvleer-
muis. Verder is er nog een ijskelder in het Couthofpark. Deze zal in de loop van 2014 gerestau-
reerd worden.
Belangrijk is vervolgens nog het voorkomen van enkele koloniebomen met meststrepen van
vleermuizen die gevonden werden tijdens het veldwerk. Het betreft hier een Amerikaanse eik in
106d en een Beuk in een dreef ter hoogte van 105g. In hoeverre het hier meststrepen betreft en
geen uittredend boomvocht moet door nader onderzoek worden nagegaan12.

 Foto: meststreep uit een Amerikaanse eik in De Lovie (106d)

12 Na bezoek in juli 2014 van deze bomen in De Lovie werden geen kolonies gevonden. Dit wil echter niet zeggen dat
deze bomen geen koloniebomen zijn. Kolonies kunnen gedurende het seizoen zich veelvuldig verplaatsen.
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2.3.8.3 Herpetofauna

Amfibieën

Historische gegevens over amfibieën en reptielen in het Heuvelland zijn terug te vinden in de
onderzoeksresultaten van De Fonseca (1980) die tientallen poelen onderzocht in de periode
1976-1978. Voor de Wippehoek werden gegevens verkregen van de inventarisatierondes die
werden uitgevoerd in het kader van de ruilverkaveling van Woesten (Econnection, 2002, Verbe-
len & Durinck, 2009 en Verbelen, 2012). Door Natuurpunt de Vlonder werden deze poelen te-
vens geïnventariseerd in 2013. Voor de poelen op ANB-domein te Dozinghem, Canadabossen
en Bardelenbos werden fuikgegevens uit 2011 verkregen van door Natuurpunt De Vlonder. De-
ze gegevens werden in 2013 geactualiseerd door A. Bouw in het kader van de opmaak van zijn
stageverslag (KATHO). Gegevens uit De Lovie werden verkregen van D. Waeyaert. De poel
gelegen op privaat terrein in het Couthof werd in 2013 onderzocht door ANB-arbeider R. White.
Sinds 2005 werd door het ANB en de VLM (Wippehoek) een groot aantal nieuwe poelen gegra-
ven. De ligging van de poelen met hun respectievelijke poelnummers worden weergegeven op
kaarten 2.13a-b, de waarnemingen op kaarten 2.11g-i en het overzicht van de fuikvangsten per
poel worden weergegeven in bijlage 7a.

De aanwezigheid van Kamsalamander in het plangebied als Rode-lijstsoort en Bijlage II-soort
van het Habitatrichtlijn is belangrijk. Uit de inventarisaties uit 2012-2013 blijken de vindplaatsen
van Kamsalamander zich allen te bevinden in 3 recent gegraven poelen in de Wippehoek ter
hoogte van 9y (p8/p9) en in 12y (p11). In de omgeving van 12y is een cluster van waarnemin-
gen waar te nemen in de omgeving van de Beukmolenstraat, Vlasbloemstraat, Omloop-Noord
en de Molenstraat (databank HYLA). De dichtst gelegen vindplaatsen van Kamsalamander ter
hoogte van 9y situeert zich in de Galgebossen. Vermoedelijk worden deze poelen dus vanuit
een andere (nog niet) gekende populatie gekoloniseerd. Een belangrijk knelpunt voor de poelen
in het alluvium van de Poperingevaart is de jaarlijkse overstroming van de graslanden waar de-
ze (doch niet alle) poelen gelegen zijn. Dit brengt verontreiniging van de poel met zich mee
waarbij er telkens vis wordt aangevoerd (vnl. Blauwbandgrondel en stekelbaarzen). Ook insijpe-
ling van meststoffen van hoger gelegen landbouwgronden blijft een probleem. Historische ge-
gevens (2001) zijn verder gekend van een poel ten westen van het Theetbos (schrift. med. K.
Clarysse). In hoeverre er nu nog een populatie voorkomt is niet gekend. In elk geval betrof het
hier een kleine en geïsoleerde populatie. Het is echter wel zo dat de regio, buiten de door ANB
beheerde gebieden, nog nooit gebiedsdekkend werd geïnventariseerd.

Kleine watersalamander en (vooral) Alpenwatersalamander worden in een groot aantal poe-
len verspreid over het plangebied teruggevonden. Belangrijk is tevens het voorkomen van een
goede populatie van Vinpootsalamander in het westelijke deel van het plangebied (Bardelen-
bos, Canadabos en Dozinghem). Vermoedelijk komt deze soort ook voor in de poelen van de
Sint-Sixtusabdij. Deze soort komt hoofdzakelijk in bospoelen en in poelen ter hoogte van bos-
randen voor en dit in tegenstelling met Kamsalamander die zich hoofdzakelijk in weidepoelen
voortplant.

Verder is Bruine kikker en Gewone pad vrij algemeen in het plangebied. De Groene kikker
(Bastaardkikker, synklepton) werd verrassend weinig gevangen in de fuiken hoewel deze soort
toch vrij algemeen is.

Door Natuurpunt De Vlonder worden jaarlijks (sinds 2000) paddenoverzetacties uitgevoerd
langs de Bankelindeweg (max. 1400 padden in 2007) en de Nachtegaalstraat (max. 3700 pad-
den in 2005). Een belangrijke oversteekplaats voor Vinpootsalamander situeert zich verder in
de Barlebuizestraat ter hoogte van het Bardelenbos.

Reptielen
De enige soort die wordt teruggevonden in het plangebied is de Hazelworm. De populatie is
vermoedelijk vrij klein met sporadische waarnemingen langs de Krombeekseweg (De Lovie,
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105k) en in 2013 in de Sint-Sixtushoek (120t). Verder zijn er oudere waarnemingen in het Cout-
hof en in het Bardelenbos (2002).

2.3.8.4 Vissen

Afvisgegevens zijn bekend van de Poperingevaart en de Haringebeek (Van Thuyne et al.,
2006). Een recente bemonstering leverde 15 soorten op met o.a. Bermpje, Riviergrondel en
Kleine modderkruiper. Het Bermpje vormt een aandachtssoort voor het IJzerbekken en is ook
een indicatorsoort voor het ecologisch herstel van dit bekken. Deze vissoort wordt momenteel
volledig beschermd door de wet op de Riviervisserij. Hij komt ook voor in Bijlage III van het Ver-
drag van Bern (1979) betreffende het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk
leefmilieu in Europa. De Kleine modderkruiper is een Bijlage II soort van de Europese Habita-
trichtlijn.

De Poperingevaart blijft echter een water dat overwegend ‘ontoereikend’ scoort. De diversiteit
op de meeste locaties blijft laag en de ook de densiteiten liggen over het algemeen laag. Het
voorkomen van Riviergrondel, Bermpje en vooral de vangst van de zeldzame en beschermde
soort Kleine modderkruiper wijzen wel op de ecologische potenties en belang van deze beek.
Alle gevangen vissoorten komen ook in de IJzer voor. Deze vaststelling en het feit dat er nu
meer vissen stroomopwaarts aangetroffen worden, wijzen op een verbetering van de migratie-
mogelijkheden.

In de poelen aan de Poperingevaart komt naast driedoornige stekelbaars en de Blauwbangron-
del (exoot) ook nog de vrij zeldzame Tiendoornige stekelbaars voor.

Op de Haringebeek werd slechts één Giebel gevangen wat wijst op een matige kwaliteit (visin-
dex (‘ontoereikend’).

2.3.8.5 Invertebraten

Naar insecten werd geen gericht onderzoek gevoerd, maar werden wel incidentele waarnemin-
gen genoteerd. De beschrijving is dan ook gebaseerd op beschikbaar bronnenmateriaal. Alle
waarnemingen dateren van 2012-2013. Verdere aanvullingen komen van waarnemingen.be.

Dagvlinders

Het plangebied is op West-Vlaams niveau vrij rijk aan vlindersoorten. In totaal komen binnen
het plangebied ongeveer 24 soorten voor.
2013 was voor enkele vlindersoorten een echt topjaar. Soorten die zeldzaam geworden zijn in
het plangebied (o.a. Kleine vos en Citroenvlinder…) deden het opvallend beter dan andere ja-
ren. Andere soorten, zoals de Kleine ijsvogelvlinder, vlogen in vrij grote aantallen rond in bijna
alle bosplaatsen (muv de Wippehoek, Eikhoek en Eversam).
Enkele soorten worden bijna overal waargenomen. Het betreft meestal trekvlindersoorten Ata-
lanta, Distelvlinder en Dagpauwoog, soorten van (verruigde) graslanden zoals Bruin en Oranje
zandoogje, dikkopjes s.l. en cultuurvolgers (witjes). De laatste jaren is echter bij veel vlinder-
soorten, waaronder ook de meer algemene soorten, een duidelijke neerwaartse trend waar te
nemen. Soorten als Kleine vos, Argusvlinder, Citroenvlinder en Kleine vuurvlinder doen het de
laatste jaren aanmerkelijk minder of zijn bijna geheel verdwenen (Argusvlinder en Kleine vuur-
vlinder).

Verder is het voorkomen van Hooibeestje te Eversambos in het plangebied vrij belangrijk. De-
ze vrij kieskeurige soort van schraallanden stelt het vrij goed op de grazige stroken te Eversam.
De overige graslanden in het plangebied zijn (nog) te dicht en te soortenarm voor meer kieskeu-
rige vlinders en er zijn te weinig mantel-zoomsituaties.

Ook Bruin blauwtje werd waargenomen in de grazige stroken te Eversambos en in de Wippe-
hoek. Deze soort is de laatste jaren aan een opmars bezig in West-Vlaanderen. Bruin blauwtje
is een zeer mobiele pionierssoort die snel geschikte gebieden kan koloniseren.
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Verder komt in het plangebied nog een Rode lijstsoort voor, namelijk Kleine ijsvogelvlinder.
Kleine ijsvogelvlinder is een echte bossoort die vooral in vochtige bossen met Wilde kamperfoe-
lie (waardplant) en braam (nectarplant) wordt teruggevonden. Deze soort komt vrij algemene
voor in het plangebied waarbij de Sixtusbossen als bolwerk voor deze soort fungeren in West-
Vlaanderen.

Vermeldenswaardig is verder ook nog het voorkomen van een kleine populatie Keizersmantel
(waarnemingen in 2009, 2012 en 2013) in de nabijgelegen Galgebossen. Deze vrij mobiele soort
kan vroeg of laat opduiken in het plangebied. Tevens werd ook Grote weerschijnvlinder in juni
2012 als zwerver waargenomen in de Galgebossen.

Tabel 2-23: waargenomen dagvlinders in het plangebied (2012-2013)
Soort Rode lijststatus Bosplaats Soort gebonden aan…

Atalanta Momenteel niet in gevaar Algemeen en verspreid in het
plangebied geen specifieke voorkeur

Bont zandoogje Momenteel niet in gevaar Zeer algemeen in plangebied open bossen en bosranden

Boomblauwtje Momenteel niet in gevaar Vrij algemeen en verspreid diverse biotopen met bomen
en struiken

Bruin blauwtje Momenteel niet in gevaar zeldzaam te Eversambos en in
de Wippehoek droge graslanden

Bruin zandoogje Momenteel niet in gevaar Canadabossen, Dozinghem en
Eversambos ruige graslanden

Citroenvlinder Bijna in gevaar (NT) Vrij algemeen en verspreid bosranden; open bossen
Dagpauwoog Momenteel niet in gevaar Vrij algemeen en verspreid geen specifieke voorkeur
Distelvlinder momenteel niet bedreigd Dozinghem/Canadabossen geen specifieke voorkeur

Eikenpage Momenteel niet in gevaar Dozinghem, Bardelenbos, Cout-
hof

eiken in zonnige bosranden;
eikenlanen; houtkanten; par-
ken; open bosplekken

Gehakkelde aurelia Momenteel niet in gevaar Vrij algemeen en verspreid
bosranden; parken; open
plekken in loof- en gemengde
bossen; droge graslanden

Groot dikkopje Momenteel niet in gevaar Canadabossen (Theet) en Do-
zinghem (o.a. 31a) geen specifieke voorkeur

Groot koolwitje Momenteel niet in gevaar algemeen en verspreid geen specifieke voorkeur

Hooibeestje Momenteel niet in gevaar zeldzaam te Eversambos schralere ruigtes en graslan-
den

Icarusblauwtje Momenteel niet in gevaar vrij zeldzaam in Sixtushoek en
Wippehoek

kruidenrijke vegetaties (rol-
klaver)

Klein geaderd witje Momenteel niet in gevaar algemeen geen specifieke voorkeur
Klein koolwitje Momenteel niet in gevaar Sixtushoek en Eversambos geen specifieke voorkeur

Kleine ijsvogelvlin-
der Bijna in gevaar (NT) Vrij algemeen en verspreid over

alle bosplaatsen vochtige bossen

Kleine vos Bijna in gevaar (NT) Vrijwel overal in 2013 geen specifieke voorkeur
Koevinkje Momenteel niet in gevaar Sint-Sixtushoek (120t) bosranden en graslanden

Landkaartje Momenteel niet in gevaar Vrij algemeen en verspreid ruigten en graslanden in de
buurt van bossen

Oranje luzernevlin-
der momenteel niet bedreigd in 2013 algemeen, o.a. in de

Wippehoek
trekvlinder, bloemrijke gras-
landen

Oranje zandoogje Momenteel niet in gevaar Algemeen en verspreid in het
plangebied ruige graslanden

Oranjetipje Momenteel niet in gevaar Vrij algemeen en verspreid vochtige hooilanden; zonnige
ruigten in bosranden

Zwartsprietdikkopje Kwetsbaar (VU) Vrij zeldzaam, o.a. Canadabos-
sen, Wippehoek en Eversam graslanden en ruigten
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Foto links: Kleine ijsvogelvlinder in de Sixtushoek (120c). Foto rechts: vindplaats van verschillende Ei-
kenpages op een open plek in het Bardelenbos (15a). De centrale Zomereik dient als “hill-top” voor con-
currerende mannetjes.

Libellen

Grotere (eutrofe) waterpartijen worden uitslui-
tend teruggevonden in het kasteelpark van het
Couthof en in De Lovie. Door het ontbreken
van waterplanten en sterke beschaduwing van
de vijvers zijn deze biotopen minder interessant
voor libellen. Verder komen er verspreid over
het plangebied heel wat kleinere (vee-
drink)poelen voor (kaarten 2.13a-b). In het
plangebied zijn geen Rode Lijst soorten waar-
genomen, wel soorten als: Platbuik, Azuurwa-
terjuffer, Lantaarntje, Bloedrode heidelibel,
Bruinrode heidelibel, Paardenbijter, Hout-
pantserjuffer, Vuurjuffer, Oeverlibel, Breed-
scheenjuffer en Viervlek (Wippehoek).

Sprinkhanen

Het plangebied is bijzonder arm aan sprinkhanensoorten. Tot op heden werden slechts een vijf-
tal sprinkhanensoorten waargenomen, namelijk Struiksprinkhaan (o.a. Dozinghem en De Lo-
vie), Doorntje (Eversam en Dozinghem), Grote groene sabelsprinkhaan, Krasser (zeer al-
gemeen) en Bramensprinkhaan (Dozinghem). De waargenomen soorten zijn algemeen in
Vlaanderen (Decleer, K. et al., 2000).

De regio wordt sowieso als zeer soortenarm beschouwd. Krasser en Grote groene sabelsprink-
haan zijn alomtegenwoordige soorten die in allerlei types graslanden en verbossingen voorko-
men. Het gewoon Doorntje zijn kenmerkend voor nattere plekken met schaarse vegetatie. Bra-
mensprinkhaan en Struiksprinkhaan zijn meer gebonden aan bos en bosranden.

Bosmieren

De aanwezigheid van de Behaarde (rode) bosmier (Formica rufa) en de kruising met de Kale
rode bosmier (Formica rufa x polyctena = F. rufa complex) in de bosplaatsen De Lovie, Ca-
nadabossen en Dozinghem vraagt bijzondere aandacht voor het bosbeheer. Deze plaatsen
herbergen één van de grootste concentraties aan koepelnesten in de provincie West-
Vlaanderen (samen met het Bulskampveld) en werden grondig onderzocht door Loones et al.
(2008). De grootste bedreigingen vormen directe verstoring door landbouw, versnippering van
het leefgebied en recreatie. Verdwijning van nesten is meestal definitief. Door Loones et al.
(2008) wordt voor het plangebied voornamelijk de versnippering van de kleine bospercelen als
voornaamste bedreiging van de soort aangeduid naast de toenemende verruiging van de bos-

Platbuik in het Couthof
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randen door inwaaiing van meststoffen of directe bemesting. De uitwisseling tussen verschillen-
de bospercelen lijkt onbestaande door het ontbreken van dienaarmieren (Serviformica’s) in het
plangebied en de aanwezigheid van fysische barrières.

Rode bosmieren zijn strikt noodzakelijk in de levenscyclus van soorten als de Mierzakkever
(Clytra quadripunctata) en het Schitterend lieveheersbeestje (Coccinella magnifica). Hun af-
hankelijkheid van rode bosmieren maakt hun op Vlaams niveau ook vrij zeldzaam. In het plan-
gebied is uitsluitend de Mierzakkever vrij regelmatig teruggevonden op en rond nestkoepels.

Op het terrein werden alle koepelnesten nauwkeurig ingemeten (zie kaart 2.11g). Puntenwaar-
nemingen werden verder nog bekomen uit J. Loones et al., 2008 (INBO). Deze werden op het
terrein nauwkeurig gecontroleerd om de al dan niet aanwezigheid van nesten na te gaan.

De grootste concentraties
aan nesten bevinden zich in
de Canadabossen, langs
de wandelweg die ten zui-
den loopt van 4a en een
aangrenzende bosrand die
echter op privaat terrein ligt
en die niet omvat zit in dit
beheerplan. Verder komen
nog een drietal koepels
voor in de Lovie, een drietal
in de zuidrand van 111a en
in de rand van 6a (Canada-
bossen). Te Dozinghem
komen nesten voor in de
zuidrand van 115a (2 nes-
ten) langs de Nonnenstraat,
in de westrand van 115b (4
nesten) en vier nesten in

het Tour du Monde bos. In totaal werden 38 nesten geteld. Dit staat in schril contrast met de
nesten die door Loones et al. werden teruggevonden in 2006 (72 nestkoepels). Het huidige
aantal nestkoepels zal in de praktijk waarschijnlijk hoger liggen dan de 38 nesten geteld in
2013. De huidige tellingen werden minder intensief, en ook maar door één persoon, uitgevoerd.
Een tweede controle door de boswachter P. Hubau kon echter maar één extra nest opleveren13.
Het aantal koepels is evenwel geen maatstaf voor de gezondheid van de lokale populatie Vrij-
wel alle koepels lijken verdwenen te zijn in de noordrand van de Canadabossen en langs de
Haringebeek. Verder lijkt de concentratie aan nesten langs het zuidelijk wandelpad gedaald in
vergelijking met 2006. Ook ter hoogte van de Nonnestraat te Dozinghem lijkt de concentratie
aan nestkoepels sterk afgenomen te zijn. De oorzaken zijn velerlei. De verdwijning van de nest-
koepels in de noordrand van de Canadabossen heeft hoofdzakelijk te maken met het besproei-
en van de aanpalende landbouwgronden (mond. med. W. Dekoninck, KBIN) maar ook door
sterke overwoekering van de bosrand door Adelaarsvaren. Overwoekering met Adelaarsvaren
(en braam) komt ook voor langs het wandelpad in de zuidrand. Het verdwijnen van nestkoepels
langs de Nonnestraat komt waarschijnlijk door overwoekering van de bosrand met uitlopend
hakhout van Tamme kastanje en de aanwezigheid van braam. Minstens één nest in de Ca-
nadabossen lijkt verdwenen door recente kappingen (5a). De daling in nestkoepels (op ANB-
terrein) kan echter een tijdelijk effect zijn. Door ANB wordt de laatste jaren echter een grote in-
spanning geleverd om het hakhout van o.a. Tamme kastanje af te zetten te Dozinghem en in de
Canadabossen en door het periodiek maaien van bramen en Adelaarsvaren. Het afzetten van
de hakhoutlaag levert een groot aantal (tijdelijke) open plekken op in de bosbestanden waar
bosmieren optimaal kunnen van profiteren dmv kolonisatie. Door de uitgevoerde kappingen

13 Het aantal nesten is evenwel slechts een momentopname.Zo werden in 2014 opvallend meer bosmierenkoepels
waargenomen.
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kunnen de nesten tijdelijk verstoord worden. Dit is echter hoogst waarschijnlijk een tijdelijk ef-
fect.

Bosmieren bouwen hun koepels meestal in ijle bossen of in bosranden. Indien het bos te don-
ker wordt (bvb. door dunningsachterstand) gaan bosmieren als reactie hierop satellietkoepels
aanleggen. Uiteindelijk zullen ook deze koepels verdwijnen. Vermoedelijk bevinden enkele koe-
pels binnen het plangebied zich al in deze toestand. Ook verbraming na dunningen vormt een
probleem voor bosmierkoepels (overwoekering).
Richtlijnen voor het behoud en versterken van populaties zijn (cf werkgroepsvergadering bos-
mier, 2009).

Rust en bescherming tegen verstoring
Aandacht voor voedselbomen

 Cfr. melken bladluizen
 Goede soorten: Zomereik, lork, Grove den (maar ook Tamme kastanje!)
 Omgeving niet extreem open maken
 Omgeving niet volledig dicht laten groeien
 Voedselbomen binnen 100 m zone rond nest

 Aandacht voor bezonning
 Opwarming: ontwikkelen van broed
 Belang van bosrandontwikkeling met Z/ZW inval van zonlicht

 Aanleg van corridors voor geïsoleerde nesten (gras + voedselbomen)
 Aanwezigheid van naalden voor opbouw koepels is handig maar niet strikt noodzakelijk.

Foto: de “drukst bewoonde bosrand” van het plangebied in de Canadabossen. Bemerk te sterke woeke-
ring van Adelaarsvaren in de bosrand.

Andere groepen

Voor het plangebied bestaan verder fragmentarische waarneminglijsten van invertebraten. Zo
komt de Grote glimworm veelvuldig voor in het plangebied (grote concentraties o.a. in het
Couthof).
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Verder komt in het plangebied volgens Dochy O. et al. (2003) ook de Veldwolfspin (Pardosa
proxima) voor.
In 2005 werd door de plaatselijke Natuurpuntafdeling een lieveheersbeestjeswandeling gehou-
den in de Sixtusbossen. Hierbij werden geen rode lijstsoorten teruggevonden, wel soorten als
Roomvlek, Meeldauw, Tweestippelig-, Zevenstippelig-, Tienstippelig-, en Veertienstippe-
lig lieveheersbeestje teruggevonden, samen met het alomtegenwoording Aziatisch lieve-
heersbeestje (exoot).
Tenslotte zijn ook nog nachtvlindergegevens bekend ter hoogte van het Jagershof (15 juli
2006). Ook hier werden geen zeldzame soorten teruggevonden (zie bijlage 7b).

2.3.9 Bosdifferentiërende elementen

Onder dit punt worden de punt- en lijnvormige elementen in het plangebied beschreven die zich
onderscheiden in de bos- en natuurzones. Het betreft natuurlijke elementen zoals poelen, dre-
ven, bomenrijen etc. en landschappelijke elementen of relicten.

2.3.9.1 Poelen, motes en ringgrachten.

Sinds 2005 werd door het ANB en de VLM (Wippehoek) een groot aantal nieuwe poelen ge-
graven. De ligging van de poelen met hun respectievelijke poelnummers worden weergegeven
op kaarten 2.13a-c. Verschillende randzones van poelen vertonen een interessante vegetatie
met soorten als Waterviolier (Dozinghem en Bardelenbos), Watertorkruid (Eversambos) of Wa-
ternavel, Blaaszegge en Gewone waterbies (Wippehoek). Verder komen interessante poelen
met een goed ontwikkelende drijvende vegetatie van voornamelijk fonteinkruidsoorten (Drijvend
en Gekroesd) voor in de Wippehoek, Bardelenbos (p9), Dozinghem (p2) en de Canadabossen
(p5). Een groot deel van de bospoelen zijn echter nog sterk beschaduwd, zeer slibrijk en heb-
ben steile oevers.

Typisch voor het plangebied is het voorkomen van motes. Dit zijn walgrachten al dan niet met
een terp. Deze zijn vrijwel allen in het bos gelegen. De functie van deze structuren is niet duide-
lijk (Nederzettingsstructuren? Viskweekplaatsen?). De mooiste (waterhoudende) motes zijn te-
rug te vinden in het Couthof (55a), te Dozinghem (22a) en in het Bardelenbos (15a/18a). Som-
mige motes worden geassocieerd met konijnenheuvels (zie § 2.1).

Noot: De Geestwal in De Lovie (naar Libbrecht H. & Deschepper L., 2011)

De naam Gestwal is een 19de-eeuwse benaming die reeds voorkwam in het archiefdocument
van de gemeente Krombeke: Commune de Crombeke: taillie nommé Sporwaen Elst ou Gestwal
et Cleyne Diepezele. Volgens de auteurs is de Geestwal waarschijnlijk een castrale motte (11e-
12e eeuw) met een opperhof en een neerhof met daarrond een 8-vormige gracht. Deze motte
was gelegen op een beekstructuur. Op deze plaats is geen stromend water meer waar te ne-
men wegens de afdamming voor het maken van de parkvijver. De ontwikkeling van een motte
gebeurt niet in bos, maar in een open landbouwlandschap. Bij de stichting van de abdij van
Eversam had de abdij 300 gemeten grond gekregen van gravin Gertrude, waarvan een derde in
de zuid-westhoek van Westvleteren lag (= huidige ligging van De Lovie). Dit was toen vruchtba-
re en goed bewerkte grond.

Verder komen nog bijzondere grachtensystemen voor in het plangebied zoals de “melkka-
mers” te Dozinghem (27a, mond.med. Jean-Pierre Devos), Bardelenbos (19a) en rond De Kluis
aan de Sint-Sixtusabdij (120c). In het Couthof werden ook nog enkele oude vlasrootputten
gevonden (53a).
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Tabel 2-24: overzicht van de natte zones, vijvers en poelen in het plangebied
Bosplaats Poelnr. Bestand Aard Opmerking

Bardelenbos

p1 15a mote afval uitgegraven & afgevoerd en gebaggerd in 2010

p2 15a mote gebaggerd in 2008

p3 17x poel oude poel

p4 18a mote gebaggerd in 2009

p5 18a poel smalle steile bospoel

p6 19a grachtensysteem afval uitgegraven & afgevoerd en gebaggerd in 2008

p7 19a poel afval uitgegraven & afgevoerd en gebaggerd in 2010

p8 19a poel bevat momenteel geen water

p9 14y poel bevat waterviolier

Canadabos

p1 104c poel slibrijk en sterk beschaduwd

p2 104c mote deels waterhoudend

p3 29a poel aangelegd in 2005

p4 111a poel

p5 28c poel aangelegd in 2010

Couthof

p1 51a poel sterk beschaduwde bospoel

p2 55a mote zeer grote mote, goed waterhoudend

p3 53a vlasrootput droog

p4 59a poel kleine bospoel aan weg

p5 100a poel bospoel met gele lis/dotterbloem/watermunt, periodiek droog

p6 60a poel slibrijke, beschaduwde bospoel

p714 - poel mooi gestructureerd weidepoel

p8 - poel weidepoel

p9 101c poel sterk beschaduwde slibrijke bospoel

De Lovie
p1 106d poel waterreservoir voor nabijgelegen akkers

p2 105l mote mote, grotendeels droog

Dozinghembos

p1 9a poel aangelegd in 1996 en gebaggerd in 2006, bevat nauwelijks water in de
zomer

p2 16a poel gebaggerd in 2006, bevat waterviolier

p3 27a grachtensysteem hergeprofileerd en uitgegraven in 2004, komt wel drainagewater in van
akker

p4 23a poel

p5 23a poel gebaggerd in 2007

p6 25a poel bevat momenteel geen water

p7 20a poel gebaggerd in 2007, bevat nauwelijks nog water in de zomer

p8 21a poel bevat momenteel geen water

p9 18y poel aangelegd in 2008

p10 22a mote oude walgracht, is voor 1990 gebaggerd geweest

Eversambos p1 14a poel poel met Watertorkruid en veel lisdodde

Sint-Sixtushoek

p1 40d poel Aangelegd in 2010

p2 40d poel veel waterranonkel, klein

p3 120a poel kleine beschaduwde bospoel

p4 120a poel kleine beschaduwde bospoel

p5 120d poel heraangelegd ism Regionaal landschap.

p6 120c grachtensysteem de kluis

Venepebos p1 121b poel veel lisdodde, opgehoogd peil

Wippehoek

p1 15y poel uitgegraven ikv ruilverkaveling Woesten  in 2008-2009 iov VLM

p2 1y poel oud, gebaggerd met knotwi in rand

p3 1a/1y poel waterweegbree/fonteinkruiden/Veldrus/Lisdodde/Waterbies, delen
droog

14 De poelen p7 en p8 te Couthove zijn tijdens de opmaak van het beheerplan uit het beheerplan gehaald.
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Bosplaats Poelnr. Bestand Aard Opmerking
p3 1y poel idem maar troebel met waterbies en gr kikker

p4 5y poel oude weidepoel, geruimd in 2011-bij zware regenval loopt hij onder met
water van de Poperingevaart

p5 5y poel vaartrestant naar vroegere loskaai 'De Overdraght', geruimd door ANB
in 2011

p6 7y poel bij zware regenval loopt hij onder met wassende water van de Poperin-
gevaart

p7 9y poel bij zware regenval loopt hij onder met wassende water van de Poperin-
gevaart

p8 9y poel bij zware regenval loopt hij onder met wassende water van de Poperin-
gevaart, kamsalamander

p9 9y poel uitgegraven ikv ruilverkaveling Woesten  in 2006 iov VLM, kamsala-
mander

p10 11y poel uitgegraven ikv ruilverkaveling Woesten  in 2006 iov VLM

p11 12y poel uitgegraven ikv ruilverkaveling Woesten  in 2011 iov VLM, kamsala-
mander

p12 12y poel uitgegraven ikv ruilverkaveling Woesten  in 2011 iov VLM

Foto links: mooi gestructureerde poel met Waterviolier te Dozinghem (16a), rechts: mote in het Couthof
(55a)

2.3.9.2 Opmerkelijke solitaire bomen en bomengroepen

Opmerkelijke bomen, die zich omwille van hun leeftijd, stamomtrek, groeivorm of andere bijzon-
dere kenmerken onderscheiden worden vermeld in en op kaarten 2.13a-c. De meest imposante
bomen bevinden zich in het Couthof, De Lovie en in mindere mate in het Bardelenbos.

Tabel 2-25: overzicht van ‘merkwaardige bomen’
Bosplaats Bestand Soort Aard Omtrek (cm) Opmerking

Bardelenbos

118a Veldesdoorn Hakhoutstoof 300

14y Cultuurpopulier Bomengroep 225 knot, 2 ex.

14y Cultuurpopulier Bomengroep 265 knot, 4 ex.

15a Beuk Bijzon. boom 340

15a Zomereik Bijzon. boom 240

15a Cultuurpopulier Bijzon. boom 500

17a Zomereik Bijzon. boom 340

18a Zomereik Bijzon. boom 275

19a Winterlinde Bijzon. boom -

19a Winterlinde Bomengroep - 3 ex., 1 stoof

Canadabos
104c Gewone es Hakhoutstoof 400

4a1 Beuk Bijzon. boom 332

Couthof
50a Zomereik Bijzon. boom 355

51a Schietwilg Bomengroep 350

55a Zomereik Bijzon. boom 300
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Bosplaats Bestand Soort Aard Omtrek (cm) Opmerking
55a Zomereik Bijzon. boom 460

55a Haagbeuk Bomengroep - knotbomen

60a Zomereik Bijzon. boom 335

60a Cultuurpopulier Bomengroep 360 3 ex

62a Zomereik Bijzon. boom 320

64a Zomereik Bijzon. boom 335

64a rode Beuk Bijzon. boom 360

64a Zomereik Bijzon. boom 325

64a Zomereik Bijzon. boom 315

64a Zomereik Bijzon. boom 305

64a Zomereik Bijzon. boom 345

71a Haagbeuk Hakhoutstoof -

72a Zomereik Bijzon. boom 300

72a Gewone es Hakhoutstoof 300

66a Cultuurpopulier Bijzon. boom 480

101a linde Bomengroep - knotli 4

101a linde/Haagbeuk Bomengroep - knotli 2 en knothb 1

101b Zomereik Bijzon. boom 380

101b Zomereik Bijzon. boom 30

101c Beuk Bijzon. boom 395

101c Zomereik Bijzon. boom 305

101c linde Bijzon. boom 360

101c Zomereik Bijzon. boom 320

101c Paardekastanje Bijzon. boom 390

101d Paardekastanje Bijzon. boom 340

101d Paardekastanje Bijzon. boom 315

101d Zomereik Bijzon. boom 360

101d Gewone es Bijzon. boom 450

De Lovie
105k Zomereik Bijzon. boom 410

105q Beuk Bijzon. boom 535

105q Beuk Bijzon. boom 380

Dozinghembos

115a Gewone es Bijzon. boom 230

116a Zomereik Bijzon. boom 240

16a Zomereik Hakhoutstoof 320

16a Haagbeuk Hakhoutstoof 350

24a Haagbeuk Hakhoutstoof 450

26e Zomereik Bijzon. boom 320

27a Cultuurpopulier Bijzon. boom 219 knotboom

Sint-
Sixtushoek

120a Tamme kastan-
je Bijzon. boom 275

120a Beuk Bijzon. boom 340

120b Zomereik Bijzon. boom 265

120e Schietwilg Bijzon. boom 400

120t Tamme kastan-
je Bijzon. boom 290

Wippehoek
1y Schietwilg Bomengroep 360 5 ex., nt lang geleden geknot

8y Zwarte populier Bomengroep 280 2 ex. knotbomen
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Foto: imposante en aftakelende Zomereik in het Couthof (omtrek 460 cm). Deze boom herbergt ook twee
(en vermoedelijk drie) vleermuizenkolonies.

Voor de Lovie werd een beplantingsplan opgemaakt in 1951 (archief De Lovie, via S. Heyde).
Hierop werden alle boomsoorten afzonderlijk aangeduid. Figuur 2-21 geeft een overzicht van
alle omvangrijke solitaire bomen in de Lovie. Alleen 12 (lindenrij) en 14 (twee groene beuken)
liggen hierbij in het plangebied. In het park zijn echter de meeste grote bomen ten tijde van de
Société Immobiliaire verkocht (Libbrecht H. et al., 2011).
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Figuur 2-21: Merkwaardige solitaire bomen in De Lovie (G. Bossaert, in Libbrecht H.et al., 2011)

2.3.9.3 Dreefbomen, hagen, houtkanten en bomenrijen

Kleine landschapselementen onder de vorm van hagen en houtkanten worden vrij zelden te-
rug gevonden in het plangebied. De meeste zijn van vrij recente aard. Oude hagen en houtkan-
ten met autochtoon materiaal worden besproken in § 2.3.6.6. Bomenrijen komen vrijwel niet
voor in het plangebied. Daar waar ze wel voorkomen betreft het meestal jonge bomenrijen.
Dreven zijn vrij schaars in het plangebied en komen uitsluitend voor in De Lovie en in het Cout-
hof. Ook aan de abdij komt nog een restant van een beukendreef aan de Jagersgrot voor sa-
men met een pas aangelegde beukendreef. De weinig (oudere) dreven vinden hun oorsprong in
de ontginningsgeschiedenis van het boslandschap. Vrijwel alle dreven zijn gelegen in bosver-
band. Alle rijen werden in 2013 opgemeten. Daarvoor werden in elke rij van drie significante
bomen de omtrek en de plantafstand opgemeten. Een opsomming van de dreven is te vinden in
Tabel 2-27.

Alle lijnvormige elementen worden weergegeven op kaarten 2.13a-c.

Tabel 2-26: overzicht van de hagen, houtkanten en bomenrijen

Bosplaats Nr. Soort aard Lengte (m)

Bardelenbos

h1 meidoorn/rosa jonge haag 437

h2 meidoorn/sleedoorn jonge houtkant 127

h3 sleedoorn oude uitgroeiende haag 100

h4 meidoorn jonge uitgroeiende haag 91

Canadabos
h1 meidoorn geschoren jonge haag 257

h2 meidoorn jonge haag 132

Couthof

h1 meidoorn oude haag met ook nog vEd en Olm 545

h2 Haagbeuk haag met vlechtrelicten 127

h3 Haagbeuk jonge rij knothaagbeuk 88

h4 Haagbeuk/meidoorn deels gevlochten haag 181

De Lovie h1 Haagbeuk jonge haag 196
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Bosplaats Nr. Soort aard Lengte (m)

h10 Haagbeuk Haag, oud, geschoren, vlechtwerk, geleid
met wat inmenging 245

h11 Zomerlinde oude bomenrij 50

h2 Haagbeuk oude haag 69

h3 Haagbeuk jonge haag 204

h4 Meidoorn oude haag 135

h5 Meidoorn jonge haag 213

h6 Haagbeuk/Meidoorn haag met vlechtrelicten 515

h7 Meidoorn haag met vlechtrelicten 133

h8 Haagbeuk haag met vlechtrelicten 324

h9 Haagbeuk jonge haag 627

Dozinghem
h1 div. jonge houtkant 153

h2 div. jonge houtkant 189

h3 meidoorn jonge haag 374

Sint-Sixtus
h1 gladde

iep/sleedoorn/meidoorn oude haag met knotessen/swi en xpo 231

h2 es jonge bomenrij met essenziekte 104

Venepebos
h1 Meidoorn/Sleedoorn/Hz/zEl jonge haag 311

h2  Schietwilg jonge bomenrij 55

h3 meidoorn/sleedoorn jonge haag 189

Wippehoek

h1 sleedoorn oude uitgroeiende haag 38

h2 meidoorn jonge haag 73

h3 meidoorn/sleedoorn/gro jonge haag 65

h4 div. jonge houtkant 170

h5 meidoorn/iep/sleedoorn jonge haag 272

h6 es/ze jonge bomenrij 235

Tabel 2-27: overzicht van de dreven in het plangebied

Bosplaats Nr Soort dubbel
/enkel Toestand Omtrek

 (cm)
Plantafstand

 (m)
Onder-

broken?
lengte

(m) Opmerking

Couthof

d1 zE/Es D goed 140-250 var weinig 883 verschillende zE afgestorven,
lokaal inmenging van xPo

d2 rB D goed 80 4 neen 157
jonge dreef met inmenging van
L/zE/tKa, kromgroei dr. concur-
rentie

d3 B E goed 120 4 weinig 213 jonge dreef met gedeeltelijke
groeiachterstand

d4 Es D goed 180 7 weinig 279 enkele bomen uitgevallen

d5 Li D goed 140 7 neen 138 bomen deels weggeconcur-
reerd door xPo

De Lovie

d1 B E/D matig 210 10 weinig 518 verschillende ex. met dubbele
toppen, takkigheid

d2 (r)B D goed 140-240 10 neen 216

2 leeftijdsklassen, 1 jong ex.
afgestorven, deel berm vrij
schraal, 1B met zwamaantas-
ting

d3 (r)B E goed 175 10 neen 256 -

Sixtushoek
d1 B D goed 10 10 neen 401 jonge dreef op opgevoerde

grond
d2 B D goed 250 8 weinig 53 dreefrestant, 10 bomen
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Foto links: grazige centrale Zomereiken-/essendreef in het Couthof, rechts: oud vlechtwerk van Haagbeuk
in een haag in De Lovie.

2.3.9.4 Bosranden

Gradiëntrijke bosranden met mantel-zoomvegetaties zijn in het plangebied vrijwel niet aanwe-
zig. Wel worden jonge beplantingen steeds voorzien van een gemengde mantel van Eenstijlige
meidoorn, Hazelaar, Spork, Wilde lijsterbes, Gelderse roos, Rosa sp. enz. Bosranden met (au-
tochtoon) hakhout komt voor in het Couthof, Sint-Sixtushoek en te Dozinghem (20a). Zie hier-
voor echter § 2.3.6.6.

Foto: jonge beplanting aan de Canadaweg (29a) met een brede mantel en grazige zoom.

2.3.9.5 Oorlogsrelicten (WOI en WOII)

Tijdens WOI lagen de veldhospitalen te Medinghem (Proven), Bandaghem (Haringe) en Do-
zinghem (Westvleteren) langs het smalspoorlijn die het front verbond met de aanvoerhavens
van Boulogne,Calais en Duinkerke. Deze spoorlijn liep dwars door de bossen. Deze smalspoor-
lijnen werden in 1916-1917 aangelegd om de bestaande hoofdas Hazebrouck-Abele-
Poperinge-Ieper voor een deel te ontlasten. Ter hoogte van 24a (Dozinghem) zijn hiervan nog
betonsokkels te zien van een waterreservoir.
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Daarnaast bevatten de Sixtusbossen ook nog sporen uit de Tweede Wereldoorlog. Het betreft
de betonnen sokkels van een V1-oorlogsbasis in de Canadabossen (108a). Deze basis is ech-
ter nooit in gebruik genomen. Er zijn 2 betonnen sokkels aanwezig. De ene sokkel werd ge-
bruikt om de V1 uit te balanceren en zijn richting te bepalen, en de tweede sokkel werd gebruikt
als lanceerbasis. Er zijn op de plaats van de oorlogsbasis infoborden aanwezig die meer infor-
matie kunnen bieden over de V1 en over de oorlogsbasis. In het Bardelenbos (15a) liggen nog
twee dubbele schansblokken, een halve lanceerplaat en een vierhoekig gemetselde "waterput".

De ligging van deze structuren is terug te vinden op kaart 2.14.

2.4 Opbrengsten en diensten

De diensten, die de bossen verstrekken, hebben betrekking op de ecologische functie van de
bossen en de recreatiemogelijkheden. De opbrengsten die de bossen genereren zijn afkomstig
uit de verkoop van hout en de landbouwpachten van enkele akkers.

2.4.1 Houtverkoop en vergunde kappingen

Tot op heden was er voor de private eigendommen in De Lovie, het Couthof en aan de Sixtus-
hoek een beperkt goedgekeurd bosbeheerplan waarin de kapwerken uit het verleden werden
opgenomen en goedgekeurd. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de opbrengsten van de-
ze kapwerken in de private bosgedeelten. Het betreft meestal klassieke dunning met afzetten
van het aanwezige hakhout. In Tabel 2-28 wordt een overzicht gegeven van de houtverkopen in
de ANB-domeinen. Het betrof meestal dunningen in de Zomereiken met afzetten van de hak-
houtlaag. Daarnaast worden er hakhoutloten verkocht aan particulieren. Verder werd ook Tam-
me kastanje gekapt voor het maken van afsluitings palen (ongeveer 38m3 in de periode 2005-
2011).

Tabel 2-28: overzicht van de houtverkopen sinds 1993

Dienstjaar Domein Percelen Aard Inhoud Prijs (€) Opmerkingen

1993 Sixtusbos (ex.
Canadabos)

delen van 1a,
2a, 3a en 5a

dunning in zE en
tKa 117m³ 1.500

300€ boete + veroordeling
voor teveel aan zomerei-
ken te kappen door de
exploitant

1993 Sixtusbos (ex.
Canadabos)

delen van 4a
en 6a

dunning in zE en
tKa 74m³ 800 -

1999 Sixtusbos (ex.
Canadabos)

delen van 4a
en 6a

dunning in zE en
tKa 52m³ 865

delen van 1a, 2a en 6a
werden niet verkocht we-
gens geen interesse

2000 Sixtusbos (ex.
Canadabos) delen van 3a dunning in zE en

tKa 66m³ 925 -

2000 Sixtusbos (ex.
Canadabos) delen van 1a één L + dunning

in tKa 8m³ 10 -

2000 Sixtusbos (ex.
Canadabos) delen van 2a vnl. tKa 45m³ 500 -

2005 Sixtusbos (ex.
Canadabos)

delen van 2a,
3a en 6a vnl. tKa 222m³ 2.241 -

2005 Sixtusbos (ex.
Dozinghem)

16a & delen
van 20a, 21a,
23a, 24a en

26a

vnl. tKa 653m³ 5.470 -

2007 Sixtusbos (ex.
Bardelenbos)

15a & 19a
om-geving vd

mote
vnl. tKa 44m³ 502

als beheermaatregel en
voor de uitbaggering van
de mote
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Dienstjaar Domein Percelen Aard Inhoud Prijs (€) Opmerkingen

2009
Sixtusbos (ex.
Bardelenbos &

De Lovie)

15a, 17a,
18a, 19a,

28a

dunning in zE &
zware kapping
van tKa

1025m³ 14.977

één groot lot voor erkend
exploitant & 3 kleine hak-
houtloten voor particulie-
ren met sleeppistes in
15a en 19a

2012 Eversam 7a en 9a eerste dunning
van zEl en Be 19m³ 570 -

2013
Sixtusbos (ex.
Canadabos &

ex. Dozinghem)

1a, 4a, 5a,
6a, 22a, 25a,
26a, 26e en

delen van 3a,
20a, 21a,

24a

dunning in zE &
zware kapping
van tKa

913m³ 21.350

één groot lot voor erkend
exploitant & 4 kleine hak-
houtloten voor particulie-
ren

2.4.2 Jacht

Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de jacht in het Vlaams Gewest (voor de peri-
ode van 1 juli 2008 tot 30 juni 2013) bepaalt op welke dieren de komende vijf jaar mag worden
gejaagd, in welke periode dat mag gebeuren en welke voorwaarden er aan verbonden zijn. De
lijst is te raadplegen op www.natuurenbos.be. Dit vijfjaarlijkse besluit is genomen in toepassing
van het Jachtdecreet van 24 juli 1991.
Jachtrecht maakt deel uit van het eigendomsrecht. De eigenaar heeft dus bij wet beslissings-
recht over het al dan niet uitoefenen van dat jachtrecht op zijn eigendom. Het jachtrecht kan
worden verhuurd aan een derde (jachtpacht). De jacht in openbare domeinen, behalve in na-
tuurreservaten en de integrale bosreservaten (respectievelijk natuurdecreet art. 35 en bosde-
creet art. 30) waar jacht verboden is, worden verpacht door middel van openbare aanbesteding.
Op de percelen in eigendom van ANB is er geen jachtrecht verpacht met uitzondering van het
Couthofbos. Het jachtrecht loopt hier af eind 2015.
Een wildbeheereenheid is een samenwerkingsverband tussen jachtrechthouders binnen een
ruimtelijk beschermd gebied dat meerdere jachtterreinen omvat. De situatie is op heden com-
plex. In het plangebied komen volgende WBE’s voor: WBE Hoppeland, WBE Couthof (niet er-
kend) en daarnaast WBE Westhoek en WBE Ieperlee. Jachtkansels voor reewild worden toe-
gestaan aan erkende WBE’s voor observatie en/of afschot op de randen van de ANB-domeinen
met de schietrichting weg van het openbaar domein.

In vrijwel alle grotere private bossen kan en mag gejaagd worden.

2.4.3 Agrarisch medegebruik

Voor de verschillende permanente open ruimten (weiland, hooiland en akker) bestaan verschil-
lende soorten contracten met privé-personen. Zie voor een overzicht § 1.2.2.

2.5 Beschrijving van de boswegen en andere bosinfrastructuur

2.5.1 Boswegen

Onder boswegen verstaan we alle wegen in de bosbestanden die geen openbaar karakter heb-
ben (= buurtweg of openbare weg). Het plangebied beschikt over een vrij uitgebreid netwerk
van boswegen. Deze boswegen zijn terug te vinden op kaarten 5.6a en 5.6b.
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2.5.2 Recreatieve en educatieve infrastructuur

Door A. Bouw (KATHO) werd, als voortraject voor de opmaak van voorliggend beheerplan, in
2013 een zeer gedetailleerde inventaris opgemaakt van alle recreatieve en educatieve infra-
structuurelementen. Hierbij werden ook verschillende bosdifferentiërende elementen (solit. bo-
men en poelen) ingetekend en werden verschillende poelen bemonsterd op amfibieën. Deze
inventaris geldt uitsluitend voor ANB-domeinen te Dozinghem, Canadabossen, Bardelenbos en
de Sint-Sixtushoek. Deze data zijn te raadplegen op bijgeleverde CD-rom.
Vooral de bosplaatsen Canadabos en Dozinghem kennen een vrij intensief recreatief gebruik.
Hier is dan ook heel wat recreatieve infrastructuur aanwezig om recreëeren in het bos toe te
laten en te sturen (kaart 2.14).

Borden
Naast de borden die de algemene toegankelijkheid regelen (verbods- en toegangsborden),
wordt nog een onderscheid gemaakt tussen infoborden en welkomstborden (kleine info-, grote
info- en tafelbordmodellen). Op infoborden worden meestal aanwijzingen gegeven voor de te
volgen wandelroutes zoals aan de Nonnestraat (Dozinghem), het Jagershof, aan de Canada-
weg, in de Wippehoek en aan de Koekuitstraat (Sint-Sixtushoek). Verder komen nog infoborden
voor die uitleg geven over de aanwezige flora en fauna, de aanwezigheid van oorlogsrelicten,
klimaatbos, geboortebos en de zaadboomgaard in de Canadabossen (31a).

Barelen en poorten
In het plangebied zijn een tachtigtal barelen aanwezig, nml.: enkele barelen, barelen met wan-
delsluis, barelen met wandelsluis en paardendoorgang, enkel een wandelsluis, gewone afslui-
ting en enkel paarden- en mendoorgang. Soms worden enkele private percelen afgesloten door
prikkeldraad zoals het Couthof aan de Gravendreef.
Poorten worden bvb gebruikt om bos af te sluiten van publiekelijk toegankelijke paden zoals
aan de Sint-Sixtusabdij en om privaat bos af te sluiten van de openbare weg (Couthof, De Lovie
en Dozinghem)

Zitbanken
In het plangebied zijn er momenteel 6 zitbanken aanwezig, vier in de Sixtusbossen en twee te
Eversam. Verder zijn er twee picknicktafels aanwezig aan de centrale parking aan het Jagers-
hof.

Parkings
Binnen het plangebied zijn er 3 publiekelijk toegankelijke parkings:

 Aan het Jagershof (28c) langs de Canadaweg is de grote centrale ANB parking gelegen
van het Sixtusbossencomplex.

 Verder komen nog kleinere ANB parkings voor in het Eversambos (Zanddreef) en aan
de Wippehoek (Burgweg).

Andere
In het plangebied zijn verder nog enkele recreatieve/educatieve voorzieningen aanwezig:

 Te Dozinghem en in de Canadabossen komen bewegwijzeringspalen voor. Deze palen
met rode, schuin afgezaagde top duiden het wandeltraject (Route You pad en Sixtus-
pad) aan.

 In het plangebied komen verschillende brugjes voor over afwateringsgreppels of over
beken.

2.5.3 Cultuurhistorische elementen

Deze werden al grotendeels in vorige hoofdstukken besproken waarbij het gaat over motes en
infrastructuur van WO en WOI. Vermeldenswaardig is verder nog de Lourdesgrot aan de Sint-
Sixtusabdij (120t) en een kapelletje in de rand van het Couthof (55a). Verder komt in het Cout-
hofpark nog een prieel voor en enkele gebouwen zoals het oude koetshuis.
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2.5.4 Openbare nutsvoorzieningen

Openbare nutsleidingen komen vrij zelden voor in het plangebied. Bovengrondse elektrische
leidingen zijn o.a. gelegen aan de Canadaweg (30a), in de oostrand van de Lovie (Krombeek-
seweg), aan de Nonnestraat (Dozinghem) en aan de Reningestraat en de Canonstraat (Barde-
lenbos).

In het plangebied bevinden er zich twee elektriciteitscabines: één in De Lovie (105p) en één in
de Sixtushoek (120g).

Een hoogspanningsleiding loopt over het Bardelenbos (perceel 17). Deze loopt verder net ten
westen van de Canadabossen.

Een waterleiding van TMVW is vrij recent gegraven in De Lovie en dit tussen 105m en 105n.

2.6 Recreatieve functies en toegankelijkheid
Zie kaarten 2.15a en 2.15b.

2.6.1 Toegankelijkheid

De domeinbossen (Sixtusbossen, Wippehoek en Eversambos) zijn opengesteld voor het pu-
bliek en kunnen door bezoekers worden bezocht langs een uitgebreid netwerk van paden en
openbare (voet)wegen. Ook enkele wegen in De Lovie (wandelnetwerk Hoppeland), Venepe-
bos, aan de Sint-Sixtusabdij en het GR-pad in het Theetbos zijn toegankelijk voor wandelaars.
De toegankelijkheid van de openbare wegen wordt aangegeven d.m.v. verkeersborden. De
toegankelijkheid binnen deze bosplaatsen wordt aangegeven door bovenvermelde bebording.

Alle bossen zijn voor het publiek steeds toegankelijk, zij het enkel op de boswegen en op de
openbare doorgangswegen. “Boswegen” zijn alle (delen van) wegen die in het bos liggen – los
van het eigendomsstatuut. Wanneer een bosweg is opgenomen in de Atlas van de buurtwegen
heeft deze een openbaar karakter. In het geval het een openbare weg betreft die is uitgerust om
gemotoriseerd verkeer te ontvangen is er niet langer sprake van een “bosweg” maar wel van
een “doorgangsweg”. Naast de boswegen worden “bospaden” onderscheiden. Dat zijn voetwe-
gen waarop slechts één voetganger tegelijk kan passeren. Ze kunnen slechts als “bosweg”
worden beschouwd wanneer ze deel uitmaken van het toegankelijke wegennet zoals beschre-
ven in het beheerplan of in het toegankelijkheidsreglement. Uit artikel 10 van het Bosdecreet
volgt dat dergelijke paden, als ze niet als bosweg worden beschouwd, niet toegankelijk zijn,
tenzij met toestemming van de bosoverheid. Deze regeling maakt dat principieel alle bossen –
ook de private – toegankelijk zijn. De eigenaars behouden echter het recht om hun bos ontoe-
gankelijk te stellen. Dit kan aan de hand van bordjes die door de Bosgroep bij het ANB worden
aangevraagd. Van de verplichting om op de wegen te blijven kan worden afgeweken voor o.a.
speelzones.

De bosplaatsen Couthof, De Lovie (grotendeels) en de overige private bestanden zijn niet vrij
toegankelijk.

In de huidige openbare domeinen zijn geen fietspaden aanwezig. Fietsverenigingen kunnen
een machtiging verkrijgen voor éénmalig gebruik.

In de huidige openbare domeinen is alleen in de Wippehoek een ruiterdoorgang aanwezig. Rui-
terverenigingen kunnen een machtiging verkrijgen voor éénmalig gebruik.
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2.6.2 Wandelroutes

Het plangebied wordt grotendeels ontsloten voor wandelaars door de wandelnetwerken van
vzw Westtoer: IJzervallei met een lengte van 125 km (o.a. ter hoogte van Eversambos) en
Hoppeland met een lengte van 200 km (Sixtusbossen en Wippehoek). Dit wandelnetwerk om-
vat talrijke knooppunten.

Daarnaast omvat het plangebied een aantal wandelroutes:
 Het Route You pad (ANB) is 4 km lang en is een pad voor recreatief gebruik die je kan

volgen met de GPS. Dit pad loopt door de Canadabossen en Dozinghem.
 Het wandelpad Sint-Sixtus (vzw Westtoer) is een route van 7 km die vertrekt van de

parking bij het O.C. De Vrede in Westvleteren en die verderloopt door het Dozinghem-
bos.

 De langeafstandswandelroute GR5A ‘West’ loopt in de oostrand van het Theetbos.

2.6.3 Fietsroutes

 Het plangebied maakt deel uit van het Fietsnetwerk “Westhoek Zuid” door Westtoer
vzw. Het gaat om een samenhangend netwerk van aantrekkelijke en veilige fietswegen.
Op de kruising van fietstrajecten ontstaat een knooppunt. Hierbij loopt de.De Fleterna-
fietsroute langs De Lovie, de Canadabossen en door het Dozinghembos. Deze route
loopt verder naar de Sixtushoek om vervolgens een bocht te maken naar het Bardelen-
bos. Deze route loopt via een grote bocht naar de Eikhoek. De Hoppelandfietsroute
loopt meer westelijk langs de Canadabossen, Dozinghem en het Couthof.

2.6.4 Ruiterroutes

 De provinciale ruiterroute ‘Brabanthoek’ van Westtoer vzw loopt in de oostrand van de
Eikhoek (1a).

2.6.5 Autoroutes

Door het plangebied loopt de Frontleven autoroute en de POP-route. Deze wordt echter niet
aangeduid op kaart.

2.6.6 Speelzones

Binnen het plangebied is een voorlopige speelzone aangeduid te Dozinghem van 2,4 ha in be-
stand (25a). Vanaf 2017 zal de speelzone in de Wippehoek geopend worden (3,9 ha) in 1a en
1y. Deze zone bevat allerhande reliëfelementen, betonnen buizen, verschillende poelen en jon-
ge (ijle) beplantingen.
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3 Knelpunten

Volgende knelpunten zijn in en rond het plangebied aanwezig (zie ook kaarten 3.1a en 3.1b):

3.1 Abiotische knelpunten

Atmosferische depositie
De standplaatskenmerken van het gebied zijn gewijzigd onder de vroegere hoge atmosferische
deposities van verzurende componenten. Op heden is de stikstofdepositie (verzurend en ver-
mestend) nog zeer hoog, wat zich onder meer vertaalt in de ondergroei van de bosvegetaties.
Verzuring en vermesting zijn een belangrijk probleem voor de bosbodems.

Noot: gevoeligheid van verschillende habitattypes aan atmosferische depositie (Alterra,
2012). Met de term 'kritische depositiewaarde voor stikstof' (KDW) wordt in dit rapport bedoeld:
de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat significant wordt aange-
tast door de verzurende en/of vermestende invloed van atmosferische stikstofdepositie. Van de
75 habitat(sub)typen blijken er 60 gevoelig voor stikstofdepositie te zijn (KDW < 34 kg N/ha/j) en
vijftien minder/niet gevoelig te zijn.Volgende tabel geeft de kritische depositiewaarde voor stik-
stof per habitattype weer in het plangebied volgens Alterra (2012) en T’Jollyn et a (2012). Hier-
uit blijkt de hogere gevoeligheid van nattere bostypes (91E0) aan stikstofdepositie.

Code habitat KDW (kg N/ha/j), Alterra
(2012)

KDW (kg N/ha/j), T’Jollyn et al.
(2012) gevoeligheidsklasse

6510_
hu

Glanshaver- en vos-
senstaarthooilanden
(glanshaver)

20-22 20 gevoelig

9120

Atlantische zuurmin-
nende beukenbossen
met Ilex en Taxus in
de ondergroei

20 10-21,5 gevoelig

9130
Beukenbos van het
type Asperula-
Fagetum

20 11,8-17,8 gevoelig

91E0_
meso

Mesotroof broebos op
minder voedselrijke
standplaatsen

26 - gevoelig

91E0_
veb

Beekbegeleidend
vogelkers-essenbos
en essen-iepenbos

26-28 - gevoelig

Oppervlaktewaterkwaliteit
Zwakke waterkwaliteit in de Haringebeek, Hollebeek, Klijtebeek maar ook de Poperingevaart,
waarschijnlijk te wijten aan verontreiniging door bemesting en huishoudens en dit ondanks de
WZKI’s Poperinge en De Lovie-’t Vogeltje.
Algemeen blijkt dat uitspoeling van nitraat en in mindere mate fosfaat een grote invloed heeft op
de beeksystemen. Tevens komt soms irrigatiewater met meststoffen en insecticiden van omlig-
gende akkers in de bosbestanden terecht (o.a. in de zuidrand van het Couthofbos en het Cout-
hofpark). Zeer vervuilde klein waterlopen zijn terug te vinden in de oostrand van het Couthof-
park. Deze kleine waterlopen hebben hun verloop verder in de bosbestanden. Soms wordt de
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uiterlijke structuur van kleine waterlopen volledig vernield door te ploegen tegen de beekrand
zoals in de Wippehoek (4a)

Afval en vervuiling van bosranden
Op plaatsen waar het bos aan woningen, buitenverblijven of doorgangswegen grenst of in de
nabijheid ligt, worden soms sluikstorten – doorgaans van organisch (tuin)afval, soms ook huis-
houdelijk of landbouwafval – gevonden. Dit zorgt voor terreinverstoring wat zich het meest ma-
nifesteert in vegetatieverruiging en soms ook in verlies van uitzonderlijke vegetatiewaarden en
potenties. In sommige bestanden treedt er een “vertuining” op in de bestanden zoals in het
Couthofpark en verspreid te Dozinghem (Bonte gele dovenetel).
Ook het aanpalend landgebruik kan sterk verstorende effecten hebben in de bosranden. Zo is
er intens pesticidengebruik langs de bosranden van het Couthof, in de noordrand van de Ca-
nadabossen en in het Bardelenbos (17a en 19a). Dit heeft nefaste invloeden op de ecologische
functie die deze bosranden kunnen vervullen (nestkoepels van bosmieren, verdwijnen van au-
tochtone genenbronnen enz.).
Soms worden bosranden ook moedwillig beschadigd door het manoeuvreren van landbouw-
voertuigen in de rand zoals te Dozinghem (23a en 115b). Hier werden verschillende bomen en
struiken omver gereden. In de bosrand van 115b werd tevens het slib gedeponeerd afkomstig
van de ruiming van de gracht aan het militair kerkhof.

Ook plaatsen met wildvoederplaatsen (meestal van fazanten) kunnen tijdelijk puntvormige ver-
vuilingen opleveren, wanneer deze niet of onvoldoende worden opgevolgd.

Foto links: storten van tuinafval in de zuidrand van 72a te Couthof. Op deze plek zijn alle eerder gekar-
teerde Heggenrozen verdwenen. Foto rechts: beschadiging van de bosrand en tractorsporen in de rand
van 115b (Dozinghem).

Jachtinfrastructuur
In de private bosbestanden komt soms jachtinfrastructuur voor zoals trechtervallen al dan niet
met levend lokaas (Couthof). Deze worden in principe toegestaan mits ze worden aangemeld.
Andere jachtinfrastructuur (zoals in oude vangstkooien in de Sixtushoek) heeft al lang hun func-
tie verloren en wordt best uit het bos verwijderd.

3.2 Biotische knelpunten

Invasieve soorten
Zie hiervoor § 2.3.6.7

Gebrekkige potenties voor (her)kolonisatie door doelsoorten
Van heel wat doelsoorten wordt aangenomen dat deze al voor 1850 verdwenen zijn, waardoor
de kans op herontwikkeling vanuit de zaadbank uiterst gering is. Veel soorten zullen zich moe-
ten uitbreiden vanuit (vaak zeer kleine) relictpopulaties.
Naar fauna toe is de sterke versnippering van de bosbestanden problematisch voor soorten als
Rode bosmier. De populatie van Kamsalamanders dient dringend versterkt te worden. De popu-
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latie is vrij klein en bijkomende structurerende maatregelen (KLE’s, extra voortplantingspoelen
en buffering tegen het wassende water van de Poperingevaart) dienen te worden ondernomen.

Onvoldoende staat van instandhouding van habitattypes
Veel bosbestanden zijn in een ongunstige staat van instandhouding. Met name het aandeel
exoten (voornamelijk Tamme kastanje), een te klein structuurareaal, onvoldoende verticale en
horizontale gelaagdheid, een lokaal te kort aan dood hout (door systematisch verwijderen) en
een significant verruiging van de kruidlaag zorgen ervoor dat deze bestanden tot op heden vrij
slecht ontwikkeld zijn en in een onvoldoende staat van instandhouding zijn.

Homogene en structuurarme bestandenopbouw
Aanzienlijk wat bosbestanden bestaan uit homogene boombestanden met Zomereik met een
ontbrekende of structuurarme en eenzijdige struik- en kruidlaag. Dit zorgt ervoor dat gediversifi-
eerde ontwikkelingen op veel plaatsen achterwege blijven. In sommige bestanden is Gewone
esdoorn (maar soms ook abeel) de enige boomsoort die in de verjonging voorkomt. In hoeverre
Gewone esdoorn het toekomstig bosbeeld zal bepalen is echter onduidelijk.

Beheerachterstand
Meerdere bospercelen (voornamelijk in privaat bezit) hebben een belangrijke dunningsachter-
stand, wat de rendabiliteit van het bos in ongunstige zin beïnvloedt en de bosevolutie – zoals
bosverjonging en de ontwikkeling van een struik- en kruidlaag – benadeelt. Veel bossen in het
plangebied vertonen nauwelijks nog natuurlijke verjonging en zullen zich waarschijnlijk ook niet
meer spontaan verjongen zonder gerichte beheermaatregelen die voorzien in voldoende lichtin-
val in het bos.

Graslanden
Van veel graslanden in het plangebied wordt vermoed dat de zaadbank met interessante soor-
ten volledig is verdwenen door het voormalig intensief landgebruik. Het ontwikkelen van schrale
of vochtige graslanden zal hier zeer waarschijnlijk zeer moeilijk (of zelfs onmogelijk) zijn zonder
aangepaste beheermaatregelen.

Poelen
Sommige poelen in het plangebied dienen dringend uitgebaggerd te worden. Deze poelen zijn
sterk aan het verlanden met wilgen of Grote lisdodde. Andere poelen, zoals in de Wippehoek,
dienen dringend uitgerasterd te worden om oeververtrappeling door het aanwezige vee te voor-
komen.

Essenziekte
Alle essenaanplanten te Eversambos en Dozinghem zijn sterk aangetast door de essenziekte.
Deze ziekte is goed waar te nemen door de aanwezige dode toppen en de duidelijke tweever-
kleuring van de twijgen. Deze ziekte is momenteel nog niet waar te nemen op de oude monu-
mentale essen in De Lovie en in het Couthof. In hoeverre deze bomen aangetast zijn is voorlo-
pig nog niet uit te maken.
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Foto links: essenziekte te Eversambos, foto rechts: dichtrijden van een gracht door landbouwvoertuigen in
de Wippehoek.

3.3 Gebruik

Oneigenlijk bosgebruik
In de Canadabossen (104d) heeft een kleinschalige illegale ontbossing plaatsgevonden. Hier-
voor is reeds een aanmaning opgemaakt door de natuurinspectie.
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4 Beheerdoelstellingen

In volgende hoofdstukken worden verschillende bosbouwkundige termen en afkortingen van
boomsoorten gebruikt. Een korte uiteenzetting van de termen en een oplijsting van de afkortin-
gen zijn de terug te vinden in bijlage 8.

4.1 Globaal kader en visie

Een combinatie van de bodem (beperkt zandig, vooral zandlemig, verspreid kleiig), de hydrolo-
gie (stuwwatergronden), voorgeschiedenis (Ferrarisbos), de huidige biologische waarden (voor-
al bos), de ligging en het voorkomen van erfgoedwaarden en het historisch beheer van domein
De Lovie en het Couthof zijn mede bepalend voor de potenties van dit gebied. De aanduiding
van Habitatrichtlijngebied in de bossfeer maken duidelijk dat de potenties voor het gebied vooral
te vinden zijn in een groot, hoofdzakelijk droog en mindere mate vochtig, boscomplex.

De verschillende functies en de beheervisie voor het plangebied zijn gebaseerd op een aantal
basisprincipes en criteria:

4.1.1 Criteria Duurzaam Bosbeheer en beheervisie openbare bossen

In het Bosdecreet wordt uitgegaan van multifunctioneel bosbeheer waarbij de diverse functies
die een bos tegenwoordig vervult (economische, ecologische, recreatieve, milieubeschermende, ...)
zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd zonder de draagkracht van het bosecosysteem te
overschrijden. In 2003 werd dit concreet vertaald door het vaststellen van de criteria voor duur-
zaam bosbeheer15 die gelden voor alle openbare bossen en de openbare en private bosgebie-
den in het VEN. Door de Vlaamse Overheid (Afdeling Bos&Groen, 2001) werd daarnaast een
beheervisie rond duurzaam bosbeheer uitgewerkt die in alle openbare bossen –maar niet voor
de private bossen- in Vlaanderen van toepassing is. Deze beheervisie voor openbare bossen is
voor de ecologische bosfunctie heel wat verdergaand dan de criteria duurzaam bosbeheer.

In onderstaande tabel worden de belangrijkste elementen uit de visie rond duurzaam bosbeheer
opgesomd in relatie tot het plangebied. Een groot deel van het openbaar bos en voldoet reeds
aan de meeste criteria (de criteria voor duurzaam bosbeheer zijn groen ingekleurd).

Tabel 4-1: belangrijke elementen uit de beheervisie rond duurzaam bosbeheer in openbare bossen en de
criteria voor duurzaam bosbeheer

Principes en Criteria Actuele toestand in plange-
bied

Mogelijke maatregelen

Recreatief medegebruik en bostoegankelijkheid

Stimuleren van openstelling bossen reke-
ning houden met ecologische functie en
beperken verstoring (crit. 2.1.4)

Uitgebreid recreatief netwerk in de
openbare bossen aanwezig
Diverse initiatieven lopende

 Opstellen toegankelijkheidsregeling;
 Afsluiten enkele bospaden en afba-

kenen rustzone (Eversam en Couthof)

15 B.Vl.R. 27/6/2003 tot vaststelling van de criteria voor duurzaam bosbeheer voor bossen gelegen in het Vlaamse Ge-
west.
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Principes en Criteria Actuele toestand in plange-
bied

Mogelijke maatregelen

Structuurrijk en gevarieerd bosbeeld
Aandacht voor toekomstbomen, voorrang
voor inheemse soorten (crit. 5.3.4).

Ongeveer 83% (grondvlak) van het
volledige plangebied bestaat uit
inheemse soorten

 aanduiden en vrijstellen van toe-
komstbomen in aanplanten;

 selectieve en variabele hoogdun-
ning

 hakhoutkappen van vnl. Tamme
kastanje

Schade door bosexploitatie beperken

Schade aan bomen beperken, vaste rui-
mingstracés gebruiken, niet exploiteren in
kwetsbare boszones, aangepaste schoon-
tijd, erkende bosexploitanten, lastenboek
(crit. 3.1.4), milieuvriendelijke oliën en
brandstoffen (crit. 4.3), …

Een deel van de bosbestanden zijn
gevoelig tot bijzonder gevoelig aan
exploitatie

 vaste ruimingspistes;
 geen exploitatie in uitgesproken

kwetsbare zones;
 aangepaste technieken in kwetsba-

re zones

Natuurlijke processen als uitgangspunt

Ten minste 20% van de totale bosopper-
vlakte moet bestaan uit of in omvorming
zijn naar gemengde bestanden16 o.b.v.
inheemse en standplaatsgeschikte boom-
soorten (crit. 5.2.1)

Ongeveer 64% van de bosopper-
vlakte bestaat uit inheemse ge-
mengde bestanden, met deels een
beperkte inmenging van exoten

 omvorming door afzetten hakhout;

 bij dunnen inheemse soorten be-
voordelen.

Verhogen van het aandeel open plek-
ken in bossen: een oppervlakte van mini-
maal 5% tot 15%)van de totale oppervlak-
te van het bosdomein (indiv. opp. max. 3
ha).
Crit. 5.3.2: min. 5% voor natuurontwikke-
ling

De oppervlakte permanent open
ruimten bedraagt 6%. Open plek-
ken in de bossfeer zijn slechts terug
te vinden te Eversam en in de jonge
aanplanten.

 openhouden open ruimten door
begrazing of maaibeheer;

 creëeren van zoom-mantel-
vegetaties;

 beperkt herstel van heischrale ve-
getaties.

Minimum een aantal oude bomen behou-
den in bestanden17.

De meeste bomen bevinden zich in
de lagere omtrekklassen. Het aan-
tal bomen met omtrek van meer
dan 120 cm is beperkt. Deze vinden
we vnl. in enkele oudere bosbe-
standen, en enkele bestanden met
parkkarakter.

 een aantal boszones worden uit
exploitatie genomen of er is een ex-
tensief kapbeheer;

 duiden van toekomstbomen die oud
en aftakelend mogen worden

Het totale houtvolume als dood hout
(staand + liggend) moet voldoende hoog
zijn (richtcijfer min. 4%). (crit. 5.3.3)

Het aandeel staand dood hout is in
het volledige plangebied is 6,4%
doch het aandeel liggend dood
hout, vnl. zwaarder liggend dood
hout, is beperkt.

 beschadigde of dode bomen laten
staan;

 minderwaardige bomen niet verwij-
deren;

 dood hout niet verwijderen uit moei-
lijke exploiteerbare of kwetsbare zo-
nes;

 actief verhogen aandeel dood door
laten liggen van deel gekapte bomen.

Maximaal natuurlijke verjonging stimuleren
(crit. 5.3.1).

Natuurlijke verjonging is beperkt,
o.m. door de hoofdboomsoort en
door bramen die natuurlijke verjon-
ging bemoeilijken. Ook natuurlijke

 een deel van de te bebossen zones
spontaan laten ontwikkelen;

 door lichtrijker maken van de bos-
bestanden (evenwel rekening houden

16 gemengde bestanden = bestaan uit min. 2 boomsoorten en de hoofdboomsoort neemt max. 80% van het grondvlak in
(dus min. 20% inheemse boomsoorten) of minder (of 80% van totale stamtal voor bestanden jonger dan 30 jaar)
17 Richtinggevend: 1 groep van 500 m² in bestanden tot 2 ha, 1 groep van 1.000 m² in bestanden van 2-4 ha. Min. 10
bomen/ha.
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Principes en Criteria Actuele toestand in plange-
bied

Mogelijke maatregelen

verjonging van ongewenste soor-
ten.

met bramengroei waarbij verjonging
dient te worden vrijgesteld).

Aanplantingen met plantsoen van lokale
autochtone herkomst 18.
Gebruik van erkende zaadbestanden voor
meer algemene bossoorten.

Niet alle recente aanplantingen
werden uitgevoerd met inheemse
soorten en materiaal van gekende
herkomst.

 bij de aanplant van bosranden bij
voorkeur gebruik maken van plantgoed
van autochtone herkomst (o.a. afhan-
kelijk van beschikbaarheid);

 bijzondere aandacht voor instand-
houding en evt. reproductie van au-
tochtoon materiaal.

Aandacht voor bosdifferentiërende ele-
menten (dreven, poelen, open plekken,
rand- en overgangsituaties):

Vooral bosranden, grazige open
plekken, poelen en motes, zijn
aanwezig maar kunnen door speci-
fiek beheer in kwaliteit en opper-
vlakte toenemen.

 aangepast beheer voor specifieke
biotopen;

 aanleg en onderhoud van open
plekken, poelen en bosranden.

4.1.2 Planologische en juridische kader

Het plangebied heeft door zijn omvang en verscheidenheid aan bosbiotopen een hoge
ecologische waarde. Er komen op floristisch en faunistisch vlak interessante en zeldzame
soorten voor en zijn er op Europees vlak zeldzaam habitats aanwezig als (hei)schrale
vegetaties, elzenbroekbos, …

De ecologische kwaliteiten en potenties van het gebied worden door verschillende beleidsplan-
nen en wettelijke beschermingen benadrukt, zo onder meer:

het grootste deel van het plangebied ligt volgens het gewestplan binnen de bestemmingen
natuur- en parkgebied.
de bosplaats Couthof en grote delen van Dozinghem, Canadabossen, Bardelenbos en een
kleiner deel van De Lovie zijn aangeduid als Habitatrichtlijngebied in kader van de Europe-
se Speciale beschermingszones met het voorkomen van verschillende soorten vleermuizen
(Bijlage IV-soorten), Kamsalamander (Bijlage II-soort) en Kleine Modderkruiper (Bijlage II-
soort). Deze soorten komen echter niet voor binnen de afbakening van het habitatrichtlijn-
gebied maar wel erbuiten (en binnen het plangebied).
de Biologische waarderingskaart duidt het grootste deel van het plangebied aan als waar-
devol tot zeer waardevol.
In het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen worden het Eversambos en de
bosgordel rond Poperinge (met o.a. het Couthof, De Lovie, de Sixtusbossen en het Wippe-
bos) aangeduid als droge natuurkerngebieden. Verder wordt de omgeving Helleketelbos tot
St.-Sixtusabdij aangeduid als natuuraandachtszone. De Vleterbeek-Poperingevaart, de Ha-
ringebeek, de Heidebeek en de Bernardsbeek worden geselecteerd als natuurverbindings-
gebieden.
in de Gemeentelijk ruimtelijk structuurplannen van Poperinge, Alveringem, Lo-Reninge en
Vleteren wordt het belang van de bestaande boskernen benoemd. Deze dienen versterkt en
uitgebreid te worden. Verder wordt een belangrijke waterbeheersfunctie toegekend aan
Eversambos en wordt de Poperingevaart en de Vleterbeek als prioritaire natuur aangeduid
in het GRS van Poperinge.
Binnen het plangebied werd een natuurrichtplan opgesteld voor alle percelen met een
groene bestemming gelegen binnen habitatrichtlijngebied.

18 Categorie 1: autochtone herkomst niet primordiaal voor o.a. Zomereik, Beuk, Gewone es en Zwarte els; Categorie 2:
gebruik van autochtone Vlaamse herkomsten aangewezen: Eénstijlige meidoorn, Wilde lijsterbes, Wintereik, Sporke-
hout, …Categorie 3: zeldzame soorten waarvan geen aanplantingen meer worden uitgevoerd in de toekomst: o.a. Iep
sp. Wilde appel, Mispel, Gelderse roos, Wilde kardinaalsmuts en Europese vogelkers.
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Een groot deel van het plangebied bestaat uit historische boskernen die reeds voorkwamen op de
Ferrariskaarten. Deze boskernen werden reeds ontgonnen vanaf de vroege Middeleeuwen. In de
verschillende boskernen komen nog oude (motes, konijnenwarandes, oude bosranden ) en
recentere (vlasrootputten, WO-erfgoed, melkkamers) archeologische relicten voor.

4.2 Ecologische doelstellingen

Met de beoogde beheerdoelstellingen wordt ernaar gestreefd om de waardevolle elementen te
behouden en te versterken. Dit wordt als volgt vertaald in volgende principes:

Toename aandeel inheemse gemengde bestanden (beheersing exoten, verjonging, …)
Een grotere verticale structuurrijkdom (etagevorming, meer licht in het bos, dood hout, …)
Een behoud en plaatselijk verbeteren van de horizontale structuurrijkdom (variatie in bostype,
open ruimten, poelen, bosranden, …)
Bijzondere aandachtssoorten fauna en flora (zeldzame dagvlinders, bosmieren, vleermuizen,
heischrale vegetaties, Kamsalamander, oud-bossoorten, autochtonen…).
Creëeren van bijkomen open ruimten op locaties met potenties voor de ontwikkeling van
aangemelde habitats en het voorkomen van habitatrichtlijnsoorten (vleermuissoorten).
Verbinding en verweving van de bosplaatsen en de ecologisch waardevolle zones
aangrenzend en in de nabijheid ervan versterken.

4.2.1 Algemene instandhoudingsdoelstellingen

Voor de speciale beschermingszone met code BE2500003, genaamd ‘West-Vlaams Heuvel-
land’ werden instandshoudingdoelstellingen geformuleerd voor de boslandschappen en het bo-
cagelandschap. Het SBZ-H West-Vlaams Heuvelland is essentieel voor de instandhouding van
het habitattype 9130 (Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum) en zeer belangrijk voor
de instandhouding van het habitattype 91E0 (Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus
excelsior) en 9120 (Atlantisch zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de
ondergroei) in Vlaanderen. Van het type 9120 is actueel ca. 440 ha in het SBZ-H aanwezig, van
het type 9130 ca. 270 ha en van het type 91E0 ca. 35 ha.

Voor het plangebied is het essentieel om binnen de SBZ doelen voor hogervermelde types voor
te stellen die leiden tot een gunstige staat van instandhouding. Hierbij dienen robuuste kernen
opgebouwd te worden die onderling met elkaar verbonden zijn door middel van kleinere satel-
lietpopulaties om zo habitattypische soorten op langere termijn veilig te stellen. Op die manier:

- wordt ecologisch tegemoetgekomen aan de ecologische vereisten voor leefbare populaties
van de bijlagesoorten zoals Wespendief, Zwarte specht, Middelste bonte specht en andere ha-
bitattypische soorten.

- worden de noodzakelijke uitbreidingen van habitat ten koste van ander grondgebruik beperkt
en is het randeffect dat hierdoor veroorzaakt wordt in ruimte sterk geconcentreerd.

Van belang hierbij is vooral dat de aanwezige habitattypes niet in het gedrang komen bij uitbrei-
dingsdoelstellingen. Voor de bossen worden vier types van maatregelen besproken en gemoti-
veerd in het IHD-rapport, zijnde:

1. kwaliteitsverbetering op vlak van structuur (dikke bomen, dood hout, gevarieerde
randen
Op termijn dient het aandeel dikke bomen, dood hout, gevarieerde randen en open plekken toe
te nemen. Deze maatregelen zullen habitattypische soorten en bijlagesoorten als o.a. Wespen-
dief, Zwarte specht, Middelste bonte specht, Kleine ijsvogelvlinder en Keizersmantel ten
goed komen. Deze maatregelen kunnen ook van toepassingen voor privé-bossen gelegen in
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VEN door toepassen van de Criteria Duurzaam Bosbeheer. Ook kan de bosstructuur verbeterd
worden door het verwijderen van aggresieve exoten als Amerikaanse eik, Amerikaanse vogel-
kers enz…

2. De realisatie van kwalitatief degelijk grote boshabitatkeren voornamelijk voor de ty-
pes 9120 en 9130
In het SBZ-h dienen twee grote boshabitatkernen beoogd te worden. De Sixtusbossen komen in
aanmerking voor het realiseren van deze 2 kernen. Hierbij dienen niet habitatwaardige bossen
omgevormd te worden, voornamelijk dmv omvorming van 80 ha naaldhoutbestanden (beperkt
van belang voor het plangebied). Daarnaast zal het verder laten ontwikkelen van jonge inheem-
se aanplanten leiden tot 100 ha extra bijkomend habitatwaardig bos. Daarnaast dient er aan
bosuitbreiding te worden gedaan voor de realisatie van de types 9120/9130 (richtwaarde: + 300
ha voor beide types). Deze bosuitbreiding wordt echter meestal buiten het deelgebied van de
Sixtusbossen gezocht (280 ha). Voor het type 91E0 wordt een bosuitbreiding van 33 ha voorop-
gesteld (weliswaar buiten het deelgebied van de Sixtusbossen).

3.   Het bufferen van de keren en verbinden van deze kernen met kleinere satellietpopu-
laties.
Hierbij dienen kleinschalige landschappelijke elementen zoals hagen en houtkanten te worden
aangelegd aangevuld met kleinschalige bosuitbreiding. Geïsoleerde bossen gelegen in land-
bouwgebied, zoals de Sixtusbossen, dienen gebufferd te worden om habitattypische soorten te
laten overleven. In totaal gaat het hier om een bosuitbreiding met 80 ha als richtwaarde. Deze
waarde geldt voor het de ganse SBZ en niet alleen voor het deelgebied Sixtusbossen.

Verder is het SBZ-H West-Vlaams Heuvelland zeer belangrijk voor de instandhouding van de
Kamsalamander. Migratie tussen de deelgebieden en populaties is hier uitermate van belang
en kan bewerkstelligd worden door de aanleg van KLE’s (de zgn. bocagelandschappen). Er
dienen 2 kernpopulaties en enkele sattelietpopulaties van de soort in SBZ-H aanwezig te zijn.
De meest geschikte deelgebieden voor de kernpopulaties en de satellietpopulaties worden
evenwel niet in het deelgebied Sixtusbossen gesitueerd. Tabel 4-2 geeft een overzicht van de
populatiedoelstellingen toegespitst op het deelgebied ‘Sixtusbossen’ en dit in combinatie met
het plangebied van voorliggend beheerplan.

Tabel 4-2: Populatiedoelstelling per soort en habitat in SBZ-H

Kamsalamander

Actuele populatie: niet aanwezig in SBZ, wel in de Sixtushoek
Doelstelling
In deelgebieden met de beste potenties (o.a. Sixtusbossen) dient een pop. van
> 50 ad. Te worden nagestreef. Voor de Sixtusbossen dient hiervoor klein-
schalig te worden bebost en KLE's aangelegd.

Rosse vleermuis
Watervleermuis
Ruige dwergvleermuis
Franjestaart
Gewone grootoorvleermuis
Baard/Brandts vleermuis
Gewone dwergvleermuis
Laatvlieger

Actuele populatie: onvoldoende gekend, wel overwinteringsobjecten aanwezig
(De Lovie en Couthofpark)
Doelstelling
Behoud van actuele populatie. Voor Baard/Brandts vleermuis wordt gestreefd
naar verbeteren van connectiviteit en verbetering v.d. kwaliteit van bestaande
bossen.

9120 Atlantische zuurmin-
nende beukenbossen met
Ilex en soms Taxus in de
ondergroei

Actuele opp. in SBZ: 441,1 ha
Doelstelling
- toename met 218 ha naar 659 ha, met als richtwaarde voor bosuitbreiding
134 ha
-realisatie van 2 boshabitatkernen met type 9120 o.a. in de Sixtusbossen (to-
taal 90 ha bosuitbreiding over de twee kernen)
- kleinschaliger bosuitbreiding rond geïsoleerde boscomplexen (+ 44 ha)
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9130 Beukenbossen van het
type Asperulo-Fagetum

Actuele opp. in SBZ: 273,2 ha
Doelstelling
toename met 302 ha naar 575 ha, met als richtwaarde voor bosuitbreiding 265
ha
realisatie van 2 boshabitatkernen met type 9130 o.a. in de Sixtusbossen (to-
taal 190 ha bosuitbreiding over de twee kernen)
kleinschaliger bosuitbreiding rond geïsoleerde boscomplexen (+ 75 ha)

4.2.2 Instandhouden en ontwikkelen van habitats binnen het Habitatrichtlijngebied Six-
tusbossen

Ongeveer de helft van het plangebied (ongeveer 48%) is in SBZ-gebied en namelijk in Habitat-
richtlijngebied (HRL) gelegen. Het behoud, uitbreiding en de verbetering van de kwaliteit van de
aanwezige habitattypes is een belangrijke doelstelling binnen het plangebied. Dit werd uitge-
werkt in de gebiedsspecifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD’s) die voor het Habitatricht-
lijngebied BE2300003 West-Vlaams Heuvelland werden uitgewerkt (ANB, februari 2011).

Bos

Een verdere kwaliteitsverbetering en uitbreiding van de boshabitats (9120 Atlantisch zuurmin-
nend beukenbos, 9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum en 91E0 Bossen op al-
luviale grond) wordt vooropgesteld. Dit kan zowel door bestaand bos om te vormen als door
aanplanten van nieuw bos of door spontane verbossingen. Op basis van voorliggend beheer-
plan zal binnen het Habitatrichtlijngebied over een periode van 20 jaar 12,6 ha bestaand bos
worden omgevormd (naar hoofdzakelijk 9120) en 1,98 ha bosuitbreiding (naar 9130) zijn (totaal
13,3 ha bosuitbreiding in het plangebied).

Binnen het SBZ kan de kwaliteit van 9120 of het Zomereiken-Beukenbos/Gierstgras-Beukenbos
aanzienlijk worden verbeterd (zie LSVI-tabel Tabel 4-3). Door het verwijderen van invasieve
exoten (vnl. Tamme kastanje) kan de kwaliteit toenemen. Gezien de lange ontwikkelingsduur
van dergelijke bostypes (>150 jaar) zal er tegen het eind van de planperiode in de aanplanten en
omgevormde bestanden nog maar een aanzet zijn tot ontwikkeling van dit bostype. Wel zorgt
een goede buffering door de omringde bosbestanden in deze bestanden dat de ontwikkeling
waarschijnlijk gunstig zal verlopen. In totaal zal er op termijn 96,8 ha van habitat 9120 kun-
nen ontwikkelen (of 14,7% van de beoogde richtwaarde van 659 ha).

Tabel 4-3: LSVI-tabel (9120 en 9130) voor het deelgebied “Sixtusbossen” in het projectgebied.

9120 9130

Habitatstructuur

Oppervlakte c a

Verticale structuur a b

Horizontale structuur - gelijkjarigheid b b

Horiz. structuur: leeftijdsklassen b b

Aandeel dood hout (5%) b b

Hoeveelheid dik dood hout b b

Bosconstantie c c

Verstoring

Invasieve exoten (aE/tKa) c b

Verruigd b c

Geruderaliseerd b c

Vergrast ? ?

Veg.samenstelling
Sleutelsoorten in de boomlaag b b

% aandeel sleutelsoorten in de kruidlaag b b

Uitbreiding van het type 9130 of het Beukenbos van het type Asperulo-Fagetum kan vooral ge-
beuren te Couthof en in mindere mate in De Lovie. De uitbreiding gebeurt zowel door bosuit-
breiding (61y) als door kappen van exoten. Ook dit bostype heeft een lange ontwikkelingsduur



Beheerdoelstellingen

, Revisie
Pagina 120 van 234

maar in de directe omgeving van de te ontwikkelen bestanden zijn er reeds oud-bosplanten
aanwezig. Voor het habitattype 9130 kan er op termijn 43,4 ha van dit habitat worden ont-
wikkeld (of 7,5% van de richtwaarde van 575 ha).

Buiten de SBZ zijn er nog heel wat mogelijkheden tot het realiseren van volwaardige habitats
(zie Tabel 4-4). Het merendeel van deze uitbreiding valt onder de Beukenbossen (Asperulo-
Fagetum, 9130) en Elzenbroekbossen (zowel Macorphorbio-Alnetum als Carici elongatae-
Alnetum, 91E0). Het type 91E0 zal worden ontwikkeld te Eversam en in een bestand in het Bar-
delenbos (118a). Zowel de jonge bestanden te Eversam als het bestand in het Bardelenbos
kunnen op natuurlijke wijze evolueren naar hoger vermeld type. Te Eversam wordt evenwel lo-
kaal nog populier gekapt. Binnen de planperiode zal zo een 18 hectare gerealiseerd worden.
Merk op dat zeer lokaal in het Couthof Beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos voorkomt. Zie
verder ook § 4.2.3. Door spontane evolutie van jonge bosbestanden zal op lange termijn in de
Wippehoek ongeveer 12 ha beukenbos (9130) worden gevormd. Verder wordt ook een aan-
zienlijke uitbreiding van het habitattype 9120 verwacht buiten SBZ door kappen van naaldhout,
Amerikaanse eik en Tamme kastanje.

Tabel 4-4: huidige (volgens habitatkaart) en te realiseren oppervlakte habitats in het plangebied Sixtus-
bossen19

Habitattype
huidige
opper-
vlakte
binnen

SBZ

huidige
oppervlakte
buiten SBZ

doel
oppervlakte
tegen 2034
binnen SBZ

doelopper-
vlakte tegen
2034 buiten

SBZ

doel
oppervlak-
te na 2034

binnen SBZ

doelopper-
vlakte na

2034 buiten
SBZ

9120
Atlantische zuur-
minnende beuken-
bossen met Ilex

88 ha   43,08 ha  95,28 ha   43,08 ha  96,77 ha 101,37 ha

9130
Beukenbos van het
type Asperulo-
Fagetum

41 ha 0,37 ha 41 ha 0,37 ha 43,41 ha 11,87 ha

91E0*
Alluviale bossen
met Alnus glutino-
sa en Fraxinus
excelsior

 < 0,1 ha - < 0,1 ha 17,96 ha < 0,1 ha 17,96 ha

6510 glanshavergra-
sland - - - 0,84 ha - 0,84 ha

rbbzil zilverschoongra-
sland - - - 4,01 ha - -

rbbkam kamgrasgrasland - - - 1,93 ha - -

Merk hierbij op dat de habitatkaart geen melding maakt van het habitattype 9160 (Subatlan-
tisch/Neutroclien Eiken-Haagbeukenbos). Dit type komt binnen het plangebied (op basis van
vegetatie-opnames) wel degelijk (al dan niet in mengvorm) voor (zie hierbij ook de vegetatie-
kaart 2.8a). Er is echter op Vlaams niveau afgesproken om het habitattype 9160 niet als doel te
stellen binnen het natuurlijk verspreidingsgebied van de Wilde Hyacint, maar wel 9130. Dit habi-
tattype leunt er dicht bij aan en stelt bovendien geen andere eisen qua beheer.

In veel gevallen komt het habitattype 9120 in mengverhouding voor met het habitattype 9130
volgens de habitatkaart en dit in een verhouding 70/30 (80/20). Dit is veelal in de praktijk ook
zo. Volgens de laatste calibratie van het IHD-rapport dienen voor het deelgebied ‘Sixtusbossen’
9 ha van het habitattype 9120 en 14 ha van het extra gecreëerd te worden t.o.v. de habitatkaart.
Voor het habitattype 9120 wordt hier bijna aan voldaan (+ 8,77 ha). Merk op dat voor het habi-

19 Merk op dat deze tabel geen uitspraak doet over de kwaliteit van het aanwezige habitat, daarvoor dienen de LSVI-
tabellen.
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tattype 9120 nog heel wat habitat voorkomt buiten het plangebied en binnen SBZ (bvb groot
stuk bos tussen de Eikenkappersdreef en de Reningestraat aan het Bardelenbos en kleinere
percelen te Dozinghem en de Canadabossen. Voor het habitattype 9130 (+ 2,41 ha) blijft de
stijging aan oppervlakte habitat onder de vooropgestelde norm van 14 ha. Extra oppervlakte
van het habitattype 9130 binnen SBZ dient dus gecreëerd te worden buiten het plange-
bied en binnen SBZ (hoofdzakelijk d.m.v. bebossingen) rond het Couthof. In elk geval
wordt binnen de ANB-domeinen gestreefd naar 100% habitatwaardig bos (zeker binnen SBZ).

4.2.3 Bijdrage van het beheer aan de IHD die de kwaliteit van de boshabitats verbeteren

In het openbaar deel is de ecologische functie samen met de recreatieve functie het belangrijkst
en wordt het bosbeheer dan ook daarop afgestemd. Ook in de private bosbestanden wordt er
naast het economisch belang gestreefd naar meer natuurgetrouwe bosbestanden. Hierbij
enkele beheermaatregelen die de kwaliteit van boshabitats kunnen verbeteren:

Ontwikkeling van natuurlijke bostypes en omvorming naar habitatwaardige bostypes

In de structuurrijke en oudere (>100 jaar) bestanden zoals aanwezig in het Couthof, De Lovie,
Canadabossen, Dozinghem, Bardelenbos en de Sint-Sixtushoek worden de kappingen beperkt
tot kapping van (invasie) exoten als Tamme kastanje, Noorse esdoorn en Amerikaanse eik en
een selectieve kap om gewenste soorten als Zomereik, Es, Beuk te bevoordelingen. In de
nattere delen wordt ofwel een nulbeheer ofwel een zeer extensieve facultatieve kap gevoerd.
Binnen de voorliggende beheerplantermijn worden er slechts kleinschalige eindkappen voorzien
in het Couthof, Canadabos, De Lovie, Sint-Sixtushoek en in mindere mate Eversambos. Zo
wordt er een betere uitgangssituatie bekomen voor de verdere spontane ontwikkeling van de
natuurlijke bostypes (en hun kensoorten) als het (zuurminnend) Zomereiken-Beukenbos,
Gierstgras-Beukenbos (habitattype 9120) en in zeer beperkte mate het mesotroof broekbos
(habitattype 91E0).

De homogene, oude Zomereikenbestanden worden behouden en kunnen spontaan verder
ontwikkelen tot op termijn zware aftakelende eiken worden bekomen. In de meeste gevallen
wordt nog één beperkte dunning voorzien. De dunningen zijn gericht op het verkrijgen van een
hoog aandeel zeer zware bomen.

Over een groot deel van het Couthof, Canadabossen, Dozinghem en de Sint-Sixtushoek wordt
een actief hakhoutbeheer gevoerd met overstaanders.

Verder wordt nog op zeer kleine schaal mesotroof broekbos ontwikkeld in het Bardelenbos door
middel van nulbeheer (spontane successie).

Ontwikkeling van bosranden

Het aandeel bosranden is in het plangebied vrij beperkt waardoor lichtminnende soorten als
Rozensoorten, Gelderse roos, Kardinaalsmuts en Vogelkers slechts vrij beperkt voorkomen. De
jongste aanplanten worden in veel gevallen met een struikrand aangelegd. Deze struikranden
zullen verder ontwikkelen door regelmatige vrijstelling van het nabijgelegen bosbestand. Nieu-
we beplantingen (of herbebossingen) zullen steeds worden aangelegd met een bosrand.

Voor bestaande bosranden wordt een zoombeheer gevoerd met een aangepast maaibeheer..
Voor mantelbeheer wordt een strook gefaseerd en golvend om de 8 tot 12 jaar de opslag van
struiken teruggezet en kan een aanzienlijk deel (tot 40%) struiken en kleinere bomen blijven
staan.

In totaal zullen zo een 19 km aan bosranden worden aangelegd of onderhouden.

Beheersing van invasieve exoten
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Invasieve exoten kunnen in belangrijke mate de natuurlijke bosontwikkeling verstoren en bos-
vegetaties verarmen. Daarom worden de aanwezige invasieve exoten systematisch verwijderd.
De belangrijkste soorten zijn Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Noorse esdoorn
(kaart 3.1 Knelpunten) aangevuld met voor het plangebied minder invasieve exoten als Doug-
lasspar en Pontische rododendron. Zie echter § 5.5.2.

Bosuitbreiding

Tijdens de planperiode is er 13,3 ha bosuitbreiding in het (voornamelijk) openbaar deel voor-
zien. Een deel van de herbebossingen na eindkap zullen bestaan uit aanplant van inheemse
boomsoorten (Zomereik, Zoete kers, Winterlinde, Haagbeuk, Hazelaar,…) maar er zal ook wor-
den gestreefd naar spontane verbossing. Deze herbossingen met gewenste soorten zal zorgen
voor een versterking van de bestaande boskernen en is ecologisch interessant gezien de aan-
wezigheid van dergelijk jong bos aantrekkelijk is voor broedvogels van struwelen en jong bos,
dagvlinders van bosranden, etc.
Bij (her)bebossingen wordt gekozen voor beplanting in mini-verjongingsgroepen (nesten) of
voor volledige beplanting. Deze keuze zal bepaald worden door de aard van het terrein en de
beschikbaarheid van arbeidskrachten.Indien uit oogpunt van draagvlakvorming of educatie een
bosplantactie voorzien wordt is het wel aangewezen om de volledige oppervlakte te beplanten
(bvb geboortebossen).

Voor het plangebied opteren we voor bebossing met voldoende ruimte voor mantel/zoom-
vegetaties. Hiervoor lijkt een fasegewijze aanpak aangewezen, waarbij telkens de buitenste
randen van nieuw verworven percelen gevrijwaard worden van bebossing. Deze worden pas
bebost indien een nieuw buitenste perceel verworven wordt. In een lange termijnvisie dienen
verbindingen te worden voorzien naar het zuiden (Helleketelbos), het oosten (Galgenbossen)
en het noorden (Eversam). Dit kan gerealiseerd worden door extra bosuitbreidingen, aanleg van
kleine stapstenen en/of kleine landschapselementen (zie ook kaart 4.1).

4.2.4 Open ruimten

Momenteel bestaat 27,6 ha of 9,1% van het plangebied uit open ruimten, hierbij zijn de nog te
bebossen open ruimten niet meegeteld (= 14,1 ha).

4.2.4.1 Ontwikkeling van bloemrijke graslanden

Vrijwel het ganse areaal aan graslanden wordt verder ontwikkeld naar waardevolle bloemrijke
graslanden en dit over een oppervlakte van 15,5 ha. Dergelijke bloemenrijke en soortenrijke
graslanden worden ontwikkeld door een verschralingsbeheer door middel van een maaibeheer.
Dergelijke graslanden kunnen een belangrijk leefgebied vormen tal van soorten (o.a. voor Eu-
ropees beschermde soorten als Kamsalamander en deels als jachtgebied, indien aansluitend
aan bosranden, voor vleermuizen).

4.2.4.2 Ontwikkeling van glanshavergrasland (6510)

In het Bardelenbos ter hoogte van de Reningestraat en de Kooiaardstraat wordt gestreefd naar
de aanleg van een beperkte oppervlakte vochtig glanshaverhooiland en dit over een oppervlak-
te van 1,27 ha in bestanden 14y en 17x. Essentieel bij de ontwikkeling van deze graslanden is
het herstel van de waterhuishouding. Hiervoor worden de laantjes terug uitgegraven in 14y. De-
ze laantjes dienden oorspronkelijk voor oppervlakkige regenwaterdrainage om zo de bewerk-
baarheid en productie van hooilanden te verbeteren.
Een verschraling van het perceel kan verder bekomen worden door een initiële hoge maaifre-
quentie waarbij de eerste snede voor de bloei van het gras wordt uitgevoerd. In theorie zou ver-
der herstel van dotterbloemgrasland (maar ook gedeeltelijk van glanshaverhooiland en kam-
grasgrasland) mogelijk zijn in de vallei van de Poperingevaart (bvb 11y). De percelen liggen hier
nog echter teveel onder invloed van hoger gelegen landbouwgronden.
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4.2.4.3 Ontwikkeling van kamgras- en zilverschoongrasland (rbbkam en rbbzil)

Op enkele percelen wordt het huidige begrazingsbeheer voorlopig aangehouden. Dit geldt voor
enkele percelen in de Wippehoek (5y, 7y en 8y) en de Eikhoek (1y). Indien de soortenrijkdom
van deze percelen toeneemt, kan de begrazing geëxtensiveerd worden. De laagst gelegen per-
celen aan de Poperingevaart kunnen zo evolueren naar zilverschoongraslanden, terwijl de ho-
ger gelegen percelen kunnen evolueren naar kamgrasgrasland. Om deze types te bereiken
dienen echter enkele randvoorwaarden voldaan te zijn (veebezetting, overstromingsduur
enz…), zie hiervoor echter § 5.9. Indien beweiding wegvalt, kunnen kamgrasgraslanden evolue-
ren naar glanshavergraslanden.

4.2.5 Balans natuurstreefbeelden

Deze indicator beschrijft in hoeveel procent van de oppervlakte van het huidige plangebied het
actueel voorkomend natuurtype beantwoordt aan het natuurstreefbeeld (= gewenst natuurtype).
Het actueel natuurtype wordt vastgesteld bij de aanvang (t0) en op het einde (t20) van het be-
heerplan. Desgewenst worden tussentijdse evaluatiemomenten gehouden (tx). Dit alle cumu-
leert in een streefbeeld die verder in de tijd ligt (tn).
In functie van het gevoerde beheer, wordt een verdere toename van de oppervlakte aan na-
tuurdoeltypen verwacht. In Tabel 4-5 vallen vooral de toename in de halfnatuurlijke graslanden
en bossen op in het plangebied en dit hoofdzakelijk ten nadele van de cultuurgraslanden en de
akkers.

Tabel 4-5: Ontwikkeling van de verschillende natuurdoeltypen binnen het plangebied.
halfnatuurlijk

grasland
cultuurgraslanden

en akkers bos water

% ha % ha % ha % ha
t0 3,6 10,73 9,3 28,05 86,9 261,64 0,2 0,62
t20 9,3 27,92 0 0 90,4 272,5 0,2 0,62
tn 9,3 27,92 0 0 90,4 272,55 0,2 0,62

Grafiek 4-1: Relatieve ontwikkeling van de natuurdoeltypen binnen het plangebied.

4.2.6 Instandhouden en populatietoename van soorten binnen het Habitatrichtlijngebied
Sixtusbossen

De relevante soorten betreffen vleermuissoorten en dan specifiek de boombewonende
soorten (zomerhabitat), namelijk Rosse vleermuis, Watervleermuis, Baard/Brandts’vleermuis,
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Franjestaart, Gewone grootoorvleermuis, Ruige dwergvleermuis en ook wel Gewone
dwergvleermuis. Binnen het plangebied worden oude bomen maximaal behouden en wordt er
in enkele zones met oude bomen een nulbeheer ingesteld. Binnen het plangebied is er een
overwinteringsplaats voor vleermuizen (De Lovie) en wordt er nog één ingericht (Couthofpark).
Door het natuurgetrouw bosbeheer, behoud van oude bomen, drevenbeheer, toename
geschikte jachtgebieden en instandhouding van overwinteringobjecten is te verwachten dat het
behoud of uitbreiding van de vleermuizenpopulaties zoals bepaald in de S-IHD’s voor het
habitatrichtlijngebied zal worden bereikt.
Voor soorten van de Bijlage I van de vogelrichtlijn zoals Wespendief, Middelste bonte specht
en Zwarte specht wordt verwacht dat deze meeliften op de verbetering in oppervlakte en
kwaliteit van de boshabitats.
Verder komt buiten het Habitatrichtlijngebied de Kamsalamander (bijlage II-soort) voor in drie
recent gegraven poelen in de Wippehoek. Hoewel er nog verder gericht onderzoek dient te
worden uitgevoerd, is er waarschijnlijk maar een kleine en kwetsbare populatie aanwezig. Met
de vooropgestelde maatregelen is het doel dat de populatie Kamsalamander zal toenemen en
dat binnen de planperiode een leefbare populatie wordt bereikt. De ontwikkeling van deze
populatie zal onder meer moeten gebeuren door een poelennetwerk uit te bouwen en het
aanleggen van migratiecorridors onder de vorm van ruigtestroken aan de Poperingevaart. De
aanleg van houtkantbeken is langs de zijde van ANB waarschijnlijk niet mogelijk wegens
ruimingen van de Poperingevaart. Deze kunnen evenwel wel gerealiseerd worden aan de
overkant van de Poperingevaart (buiten het plangebied). Momenteel is er een project lopende
onder leiding van het Regionaal Landschap Westvlaamse Heuvels.

4.2.7 Doelsoorten en soortgerichte doelstellingen

Het algemene beheer creëert op die manier ontwikkelingskansen voor o.a. de Bijlage 1-
vogelsoorten Wespendief, Zwarte specht en Middelste bonte specht en IJsvogel Bijlage 2-3
soorten als Kamsalamander en besteedt ook aandacht aan habitatverbetering van de Hazel-
worm, Rode bosmier, Kleine ijsvogelvlinder, diverse habitattypische vogelsoorten, oud-
bosplanten en vleermuizen (Bijlage 3). Aanvullend worden hierop nog extra soortgerichte maat-
regelen genomen in functie van het behoud van of herkolonisatie door enkele beleidsrelevante
soorten en/of mogelijke doelsoorten zoals Grote weerschijnvlinder en Keizersmantel.

Behalve deze doelsoorten, moet ook het behoud van autochtone bronnen vermeld worden.
Aanvullend op de doelstellingen ten aanzien van natuurtypes, omvatten doelstellingen voor de-
ze soorten onder meer:

Beheer van schrale bermen, relicten:
Een aangepast maaibeheer van schrale dreven en bermen met afzetten van de houtige op-
slag moet het behoud van enkele (hei)schrale plantensoorten zoals Blauwe knoop, Twee-
nervige zegge, Bleke zegge, Fraai hertshooi, Agrimonie, Liggende vleugeltjesbloem enz...
verzekeren. Verder komt een aangepast maaibeheer ook verschillende graslandvlinder-
soorten ten goede.

Behoud van oude en dode bomen:
Het behoud van de oude bomen is belangrijk als zomer- én winterverblijfplaats voor boom-
bewonende Europees beschermde vleermuizen als Gewone grootoorvleermuis, Brandts’
vleermuis, Gewone baardvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Franjestaart, Rosse vleermuis,
… Ook verschillende soorten spechten, waaronder Zwarte specht, en andere holenbroe-
ders hebben oudere bomen nodig. Vooral in de bosplaatsen Couthof en de Lovie bevinden
zich omvangrijke bomen met vleermuizenkolonies. In sommige gevallen kan de kap van
Amerikaanse eik in De Lovie worden uitgesteld indien er duidelijke indicaties zijn van de
aanwezigheid van koloniebomen van vleermuizen en indien er geen alternatieven aanwezig
zijn in de omgeving onder de vorm van andere oude bomen. Een belangrijke kanttekening
hierbij is evenwel dat vleermuizenkolonies verschillende koloniebomen kunnen gebruiken
doorheen het seizoen en van jaar tot jaar ook in andere bomen te vinden kunnen zijn.

Beheer van poelen en motes:
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Om de voortplantingsplaatsen van de Vinpootsalamander en Kamsalamander te verbeteren
en de populaties te laten uitbreiden worden er verspreid over het plangebied bijkomende
poelen aangelegd en worden bestaande poelen en motes open gehouden, geherprofileerd
en terug uitgediept. Extra migratiecorridors worden voorzien in de Wippehoek.

Aanleggen van lichtrijke bosranden:
Zie hoger.

Momenteel zijn er weinig bosranden aanwezig. Om lichtminnende en zeldzamere planten-
soorten, en soorten specifiek voor dergelijke randmilieus kansen te bieden, worden er voor-
al op de zuidrand van de bosplaatsen bredere golvende bosranden aangelegd. Dergelijke
brede bosranden zijn ook aantrekkelijk voor heel wat invertebraten zoals zeldzamere dag-
vlinders als Kleine IJsvogelvlinder en Keizersmantel.

Aanleggen van interne bosranden en corridors:
Naast de lichtrijke bosranden die op de randen van de bosplaatsen worden ontwikkeld,
worden er in de bosplaatsen zelf bredere interne bosranden aangelegd. Deze interne bos-
randen zijn belangrijk voor het behoud van (hei)schrale soorten in het bosgebied en zijn het
migratieroutes voor licht- en warmteminnende diersoorten als Hazelworm, Rode bosmier,
dagvlinders…

Figuur 4-1: Schema van een lichtrijke bosweg met schrale bermen en mantels (Haskoning,
2009)

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste doelsoorten waarvan
naar een behoud en uitbreiding van de populaties wordt gestreefd bij de uitvoering van dit be-
heerplan.
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Tabel 4-6: overzicht van de kenmerkende soorten en aandachtssoorten voor de Sixtusbossen (vet = priori-
taire habitattypes of bijlagesoorten

Flora
Natuurtype Doelsoort
Zilverschoongrasland Zomprus, Zilverschoon, Valse voszegge, Pijptorkruid
Kamgrasgrasland Kamgras, Madeliefje, Timoteegras
Glanshavergrasland Margriet, Knoopkruid, Gewoon reukgras, Groot streepzaad
Essen-Eikenbos Kleine maagdenpalm, Slanke sleutelbloem, Eenbloemig parelgras, Eenbes, Kleine maag-

denpalm, Aardbeiganzerik
Eiken-Beukenbos Mispel, Gewone salomonszegel, Witte klaverzuring, Wilde hyacint
Essen-
Vogelkersbos

Slanke sleutelbloem, Dotterbloem, Gevlekte aronskelk, Zwarte bes, Eenbes, Grote keveror-
chis

Elzenbroekbos Pluimzegge, Blauw glidkruid, Dotterbloem, Moerasspirea

Fauna
(* niet aanwezig in het plangebied)
Soort Biotoop

Dagvlinders
Schrale graslandvlinders zoals
Bruin Blauwtje en Hooibeestje

Schrale graslanden met een korte vegetatie. Doelsoorten voor onder
meer het Eversambos (en de Wippehoek).

Kleine ijsvogelvlinder (+ evt. Kei-
zersmantel)

Vrij open bossen en aan bosranden met Wilde kamperfoelie waar
schaduw en zon elkaar pleksgewijs afwisselen.

Mieren
Kale (rode) bosmier De soort is sterker afhankelijk van bosstructuur dan van samenstel-

ling. Bos met veel open, zonnige plekken en glooiende randen is van
belang. Een te sterke kroondekking is ongunstig. De algemene ecolo-
gische infrastructuur is van groot belang. Ook is de dispersiecapaciteit
van de soort beperkt. Voornamelijk in de Canadabossen, Dozinghem
en De Lovie.

Vogels
Wielewaal Oude ijle eiken- en populierenbossen
Middelste bonte specht Heeft een voorkeur voor oude eikenbestanden. Gezien de uitbreiding

in Vlaanderen is een meer permanente vestiging te verwachten (o.a.
in Couthof en Dozinghem).

Zomertortel Voorkeur voor jongere beplantingen te Dozinghem en Eversam. Ver-
der bvb ook Spotvogel en Sprinkhaanzanger (Wippehoek).

Wespendief Vogels waarvoor het behoud van zowel oude dode bomen als oude
levende bomen met ruwe schors zoals eiken en essen belangrijk is.Zwarte specht

Amfibieën
Kamsalamander Cluster van (weide)poelen met voldoende migratiemogelijkheden (ha-

gen, houtkanten, ruige stroken langs beken…). Door uitbouw van
netwerk aan poelen en aanleg van corridors potentie tot uitbreiding
van kleine populatie in de Wippehoek.

Zoogdieren
Rosse vleermuis Heeft een uitgestrekt jachtgebied met vochtige zones. Verblijft jaar-

rond in bomen
Brandts-/Baardvleermuis,
Franjestaart/grootoorvleermuis

De oude boskernen in het gebied met verspreide dreven in De Lovie
en het Couthof vormen een belangrijk jacht- en leefgebied voor ver-
schillende soorten. Behoud van zowel oude dode bomen als oude
levende bomen is van belang. Overwinteringsobjecten aanwezig en
verschillende koloniebomen.



Beheerdoelstellingen

, Revisie
Pagina 127 van 234

4.2.8 Milieubeschermende doelstellingen

Het volledige plangebied vervult een belangrijke schermfunctie. Door de ligging van het plange-
bied hebben de bosbestanden een sterk regulerende impact op het grondwater. Dankzij deze
bufferende werking regelen de bossen het debiet van de beken en andere waterlopen. Van
groot belang hierbij is vooral de relatie met de (ecotopen en soorten van) de Poperingevaart. De
graslanden in de Wippehoek hebben een belangrijke waterbergende functie.

Verder dient de insijpeling van drainagewater van hoger gelegen landbouwgronden in graslan-
den (Wippehoek) of bosbestanden (Couthofpark en -bos) zoveel mogelijk vermeden te worden.
Hier dienen afspraken gemaakt te worden met omliggende boeren om i.s.m. VLM oplossingen
te creëren rond erosieslib en drainagewater. Zo komen bijna alle populaties van Eenbes in het
Couthof voor in bosranden grenzend aan landbouwgronden.

Aansluitend op enkele bufferende beheer- en inrichtingsmaatregelen waarvan de aanleg van
bosranden de belangrijkste zijn, kunnen acties worden ondernomen om het grondgebruik op
landbouwgronden die rechtstreeks aansluiten op het bos of aan dreven te extensiveren en
vooral het gebruik van meststoffen en pesticiden in een brede strook langsheen het bos te be-
perken. Dergelijke maatregel is beleidsmatig en kan worden ondersteund met een financiële
tegemoetkoming in het kader van een beheerovereenkomst (VLM). Andere oplossingen zijn
echter mogelijk. Voorbeelden waar deze beheerovereenkomsten best worden afgesloten zijn
bosranden met veel autochtone genenbronnen of bosmierenkoepels.

4.3 Maatschappelijke doelstellingen

4.3.1 Uitbouw van de recreatieve infrastructuur

De bos- en parkgebieden in het groter geheel van de Sixtusbossen vormen een belangrijk toe-
ristische trekpleister in West-Vlaanderen. Het Canadabos, Dozinghem en in mindere mate
Eversam en de Wippehoek worden vrij intensief gebruikt om te fietsen, te wandelen en paard te
rijden. De overige bosplaatsen zijn niet of beperkter toegankelijk.

Het is het streefdoel om de recreatieve functie van het gebied te optimaliseren rekening hou-
dend met de ecologische draagkracht van het gebied. Dit zal gebeuren in overleg tussen de
betrokken parijen namelijk het Agentschap voor Natuur en Bos, Bosgroep Yzer en Leie, Regio-
naal Landschap Westvlaamse Heuvels, Westtoer en de verschillende steden en gemeenten.

Binnen de afbakening van het beheerplan wordt de recreatieve functie geoptimaliseerd door:

Verdere uitbouw van wandellussen; in het Theetbos (Canadabos) wordt de toeganke-
lijkheid op de paden uitgebreid. Nu loopt een GR-pad in de zuid- en oostrand van het
bosperceel. Binnenkort zijn quasi alle paden toegankelijk voor wandelaars.
In het Couthof wordt een pad opengesteld in de percelen in eigendom van ANB. Dit pad
start aan de Gravendreef (tussen 55a en 56a) en verlaat het Couthof in de zuidrand
richting Gapaardstraat. Dit pad kan slechts worden opengesteld indien de jachtverpach-
ting afloopt (eind 2015). De aansluiting van de lus op de Gapaardstraat is nog onder-
werp van onderhandeling. De rest van het Couthof wordt ingesteld als rustzone. Ten
noorden van de Gravendreef zal een bijkomende wandellus worden ontwikkeld als de
drie aparte bosgedeelten met elkaar verbonden kunnen worden.
Verdere uitbouw van het mountainbike- en ruiterpad: in het domeinbos wordt ten noor-
den en ten westen van het Jagershof (Dozinghem en Canadabos) een ruiter- en moun-
tainbikepad aangelegd. Deze paden lopen slechts gedeeltelijk over een afzonderlijke
bedding.
Nieuwe speelzone in de Wippehoek: vanaf 2022-2025 wordt de speelzone te Dozing-
hem (25a) verlaten en wordt er in de Wippehoek een nieuwe speelzone geopend in be-
standen 1a en 1y (3,9ha). Deze speelzone is al volledig ingericht.
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Instellen van rustzones: in het Couthof en te Eversam (ten westen van de Eversam-
beek) worden rustzones ingesteld die niet toegankelijk zijn voor recreanten.
Recreatieve infrastructuur:

- Bebording: over het volledige plangebied worden uniforme toegankelijkheidsborden
geplaatst en worden overtollige borden verwijderd.

- Zitbanken: de bestaande houten zitbanken worden behouden.
- Infoborden: bijkomende infoborden worden voorzien in de pas verworven percelen

van ANB in het Couthof. Hier worden tevens enkele nieuwe barelen geplaatst.
- Parkings: regulier onderhoud van de bestaande parkings.

4.3.2 Wetenschappelijke doelstellingen

Gezien de hoge ecologische waarde van het gebied en de maatregelen die zullen worden ge-
nomen om de ecologische functie nog te versterken, zijn er belangrijke wetenschappelijke po-
tenties aanwezig. De beheermaatregelen die worden genomen om onder meer zeldzamere ha-
bitats en fauna te bevoordelen, kunnen wetenschappelijk opgevolgd en onderzocht worden.
Ook de huidige monitoring van winterverblijfplaatsen van vleermuizen betreft een wetenschap-
pelijk relevante studie. Mogelijks kan deze uitgebreid worden met onderzoek naar het ruimere
gedrag van de betrokken soorten (o.m. koloniebomen).

Het plangebied is vermoedelijk erg rijk aan archeologisch erfgoed uit verschillende periodes
(bvb t.h.v. de motes). De wetenschappelijke waarde van dit erfgoed is bijzonder groot. Dergelijk
erfgoed wordt bij voorkeur in situ geconserveerd. Het beheer en de inrichting van het plange-
bied houdt dan ook maximaal rekening met de locaties van deze sites en hun context- en en-
semblewaarde.

4.3.3 Cultuurhistorische doelstellingen

Het plangebied wordt gekenmerkt door een hoge landschappelijke en cultuurhistorische waar-
de. Een groot deel van het zuidelijke plangebied ligt (grotendeels) in de voorlopig aangeduide
ankerplaats ‘Bosketen tussen Sint-Jan-ter-Biezen’. Het noordelijke deel van Eversambos en de
Eikhoek zijn gelegen in de ankerplaats ‘IJzer tussen de Frans-Belgische grens en Elzendamme,
Poperingse vaart’. Quasi het volledige plangebied is opgenomen in twee relictzones. De Lovie
(beschermd dorpsgezicht) en het kasteelpark van het Couthof (beschermd monument) hebben
een bijzonder beschermingsstatuut. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de voorziene be-
heermaatregelen met betrekking tot beschermd erfgoed steeds bijkomend dienen afgetoetst te
worden aan de cultuurhistorische en archeologische waarden. Zo kan bvb. het plan van aanleg
uit het familiearchief van het domein Couthof meer inzicht geven op het bomenbestand, soorten
en de standplaatsen. Dit plan van aanleg is tot op heden echter nog niet teruggevonden maar
kan eventueel later gebruikt worden voor de bijsturing van het beheerplan.

4.3.3.1 Drevenbeheer (kaart 4.1)

Dreven komen slechts beperkt voor in het Couthof, De Lovie en de Sint-Sixtushoek. Alle dreven
die hoofdzakelijk uit Zomereik, Beuk of Gewone es bestaan, worden behouden. Het beheer is
voornamelijk toegespitst op het vrijstellen van naburige bosbestanden, het verwijderen van do-
de takken ikv veiligheid, aangepast maaibeheer of het verzorgen van jonge dreefbomen (op-
snoeien).

4.3.3.2 Motes

In het beheerplan wordt de uitbaggering of het oppervlakkig verwijderen van bladafval van ver-
schillende motes voorzien. De uitbaggering moet zeer omzichtig gebeuren volgens het be-
staande grondplan, met een duidelijk uitvoeringsplan en in overleg met de erfgoedcel CO7.
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4.3.3.3 WO-erfgoed

Het beheer ter hoogte van WO-erfgoed in het Bardelenbos, Canadabos en te Dozinghem dient
omzichtig te gebeuren. Meestal wordt een nietsdoenbeheer gevolgd, het onderhouden van ge-
leidingsstructuren (o.a. afrastering richting lanceerbasis in de Canadabossen) of het vrijstellen
van de aanwezige structuren.

4.3.3.4 Gebouwenpatrimonium en parkconstructies

Het onderhoud en beheer van verschillende parkconstructies en gebouwen in De Lovie en het
kasteelpark van het Couthof vallen buiten het bestek van voorliggend beheerplan. Van belang is
evenwel de geplande restauratie van de ijskelder onder het prieel in het Couthofpark. Het be-
heer van de Galge en het kapelletje aan de Gravendreef zal worden uitgevoerd door ANB in
samenwerking met de monumentenwacht.

Foto’s: ook het behoud door middel van een aangepast beheeer van oude knotbomen (Couthof) en oude
kruishagen (De Lovie) zijn cultuurhistorisch van belang.

4.4 Economische doelstellingen

Gedurende de looptijd van het beheerplan zal er een vrij grote hoeveelheid hout vrijkomen bij
voornamelijk de private eigenaars wat een economisch belang heeft. In een groot deel van de
openbare bestanden (muv het Couthof) zijn de grootschalige kappingen al gedeeltelijk achter
de rug. In de homogene bestanden worden er vrij intensieve dunningen uitgevoerd, in de meer
gemengde bestanden worden er hoogdunningen uitgevoerd of worden er selectief soorten ge-
dund. Op vrij grote schaal wordt een actief hakhoutbeheer gevoerd met overstaanders.

Een deel van het plangebied (delen van het Couthof en een enkel bestand in De Lovie en het
Bardelenbos) is gevoelig aan exploitatie door de aanwezigheid van reliëf, nattere bodems en
waardevolle vegetaties. Hier wordt dan ook een nulbeheer gevoerd. In andere bestanden kan
exploitatie plaatsvinden maar dient deze met de nodige randvoorwaarden (bvb. uitlieren indien
nodig) te worden uitgevoerd.

4.4.1 Kapkwantum

In het plangebied wordt binnen de planperiode nogal wat kappingen uitgevoerd, namelijk:
Intensieve dunningen in de jongere bestanden met een omlooptijd van 9 jaar
Selectieve dunning of onmiddellijke eindkap van Amerikaanse eik en uitheemse
naaldhoutsoorten in de gemengde bestanden
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Eindkap van Amerikaanse eik en homogene uitheemse naaldhoutbestanden en
uitheemse naaldhoutsoorten in enkele gemengde bestanden
Creatie van bosranden
Dunning in de aanplanten met aanduiding van toekomstbomen
Hakhoutbeheer in de bosranden of bestandsgewijs actief hakhoutbeheer met over-
staanders.

Het plangebied kent ook enkele park(bos)situaties die een eigen aanpak vereisen alleen al op
het vlak van het beheer van uitheemse bomen en halfnatuurlijke bossituaties. Het landschaps-
aspect krijgt er een vooraanstaande plaats en de wenselijkheid dan wel de noodzaak tot bo-
somvorming wordt in elk geval afzonderlijk afgewogen.

Er wordt een jaarlijks kapkwantum vastgelegd, dat de gemiddelde jaarlijkse houtaanwas niet
overschrijdt – behoudens enkele uitzonderingen (zie verder). De jaarlijkse aanwas verschilt
naargelang de soort en in het plangebied zijn een groot aantal soorten aanwezig. Aan de hand
van de oppervlakte die de verschillende boomsoorten innemen is de totale jaarlijkse volume-
aanwas geschat voor het gehele bos (Tabel 4-7).

Tabel 4-7. Geschatte richtcijfers gemiddelde jaarlijkse aanwas

Boomsoorten(groep) gemiddelde jaarlijkse
aanwas (m3/ha/jaar) opp. (ha) totale jaarlijkse

aanwas (m3/jaar)
Beuk 5 3,26 16,3

Zomereik 5 93,59 467,95

Lork 10 0,51 5,1

populier 10 2,21 22,1

Gewone es 6 2,24 13,44

Douglasspar 15 0,81 12,15

Inheems LH 5 96,72 483,6

Zomereik+uitheems LH 6 33,19 199,14

Zomereik+inheems LH 5 38,77 193,85

Totaal 271,3 1.413,63

Op basis van de richtcijfers in Tabel 4-7 wordt de gemiddelde jaarlijkse aanwas in de bosbe-
standen (incl. de recente aanplanten) van het plangebied op ongeveer 1.413 m3 of 5,21
m3/ha/jaar geschat. Deze vrij lage aanwas weerspiegelt het ontbreken van naaldhout en exoten
(muv Tamme kastanje) in de boomlaag.

In het plangebied zullen er kappingen worden uitgevoerd, dit vooral onder de vorm van actieve
hakhoutkappen met overstaanders en hoogdunningen maar ook selectieve eindkappen. In on-
derstaande tabel zijn richtcijfers weergegeven in verband met de kappingen die tijdens de plan-
periode (20 jaar) zullen worden uitgevoerd. Hieruit blijkt dat over de looptijd ongeveer 22.176 m³
hout zal worden gekapt wat een kapkwantum van 5,91 m³/ha/jaar betekent. Hiermee is het
kapkwantum iets hoger dan de geschatte aanwas en dit door de geplande eindkappen van exo-
ten en de aanleg van bosranden.
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Tabel 4-8: Verwachte kapvolumes in het volledige plangebied

Soort kap20 Opp. (ha) geschat kapvolume
per ha totaal kapvolume (m3)

creatie van bosranden 3,50 222 m3 (gemiddeld
houtvolume)  777 m3

eindkap uitheemse boomsoorten 0,81 306 m3 (aandeel exoten) 247,9 m3

eindkap soort + hoogdunning 19,45 84,8 m3 (aandeel exo-
ten) 1.649 m3

hoogdunning 58,92 88 m3 (te dunnen aan-
was) 5.185 m3

selectieve dunning 7,98 159 m3 (aandeel exoten) 1.266 m3

actieve hakhoutkap 93,45
te dunnen aanwas

(88m3) + afzetten HA-
laag (50 m3)

 12.896,1 m3

onderhoud oude bosranden 3,09 50m3 155
totaal 187,56 22.176 m3

De verkoop van te kappen hout gebeurt zowel aan professionele exploitanten als aan particulie-
ren (verkoop van kleine loten van minder dan 50m³). De kwaliteit van de producten die aan particu-
lieren wordt verkocht zal vooral dienen als brandhout. Bij kappingen in enkele loofhoutbestan-
den kan er een beperkt aandeel kwaliteitshout van vooral Zomereik bekomen worden.

Bij goedkeuring van voorliggend geïntegreerd beheerplan, opgesteld volgens de Criteria duur-
zaam bosbeheer, kan de procedure voor de erkenning als FSC-hout worden ingezet en kan het
hout normaliter als FSC-gelabeld hout worden verkocht nadat de erkenning is goedgekeurd.
Voor de openbare bosgedeelten zal dit aangevraagd worden door ANB. Via de Bosgroep, op
voorstel van de eigenaar, kunnen private bossen ook FSC-erkenning krijgen.

4.4.2 Jacht

Algemeen wordt voor Ree een gezonde populatie nagestreefd in overeenstemming met de
draagkracht van het gebied. De draagkracht van het gebied wordt ingeschat volgens de impact
van het grofwild op de vegetaties (verjonging boshabitat) en de verkeersongevallen. Naar
aanleiding van de stijgende populatie en relevante stijging van aanrijdingen en landbouwschade
kan een groter afschot buiten de domeinbossen worden toegestaan.

In de bossen in eigendom van ANB is er geen verpachting van de jacht met uitzondering van
het Couthof (jachtrecht verpacht tot eind 2015).

In de meeste (grotere) private bestanden wordt gejaagd door de eigenaar of wordt verpacht aan
derden (Sint-Sixtushoek, De Lovie…. Binnen de regels van de jachtwetgeving kan er bestrijding
of gerichte bejaging van soorten plaatsvinden die mogelijks schade aanbrengen. In het
plangebied kan dit het geval zijn voor Konijn, Everzwijn en eventueel Dam- en Edelhert die door
hoge populatiedichtheden schade (bvb. bij vernielen landbouwgewassen, aanrijdingen, …)
veroorzaken buiten het openbaar bos. Indien dit zou optreden, kan er onder strikte voorwaarden
tijdelijk jacht worden toegelaten.

20 Hierin zijn de dunningen in de aanplanten niet verwerkt over een oppervlakte van ongeveer 48 ha.
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4.5 Conclusies

De globale visie voor het bos- en natuurgebied kan in een aantal basisprincipes worden sa-
mengevat. Deze leggen de link tussen de verschillende functies, de criteria voor duurzaam
bosbeheer en de gebiedspecifieke instandhoudingsdoelstellingen in kader van de Habitatricht-
lijn.

Het betreft volgende basisprincipes:

 Verhogen van de globale ecologische waarde van de bos- en natuurgebieden door een
keuze voor inheemse en streekeigen soorten, herstel van specifieke biotopen, aandacht
voor dood hout en licht in het bos en een gericht beheer rond open plaatsen, dreven
(beperkt) en bosranden. Door bosuitbreiding zullen de verschillende boskernen worden
versterkt.

 Een streven naar een duurzame houtoogst met aandacht voor inheems kwaliteitshout.
 Een maximale maar duurzame invulling van de maatschappelijke vraag naar recreatief en

educatief medegebruik van het bos- en natuurcomplex. Ook hier is er afstemming met de
groengebieden in de omgeving, waaronder het Helleketelbos en Galgebossen.

 Via aangepast beheer of nulbeheer voldoen aan de schermfunctie die het boscomplex
vervult.

 De instandhouding van de verschillende habitattypes en soorten van de Speciale
Beschermingzone waarin een deel van het plangebied is gelegen.

 Aandacht voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden en met name vooral de
parkelementen en de overige bijzondere cultuurhistorische elementen die aanwezig zijn.

 In de alluviale graslanden dient er meer aandacht te worden gegeven aan de heersende
hydrologische systemen (relatie met o.a. de Poperingevaart, gericht beheer…).

In het plangebied worden alle functies maximaal gecombineerd en wordt het multifunctionele
karakter beklemtoond.

In de openbare delen zijn de ecologische functie, de recreatieve functie en de cultuurhistori-
sche-landschappelijke functies het belangrijkst en is de economische functie ondergeschikt.
Daarnaast zijn specifiek in de vallei van Poperingevaart ook de milieubeschermende functies
van belang. In de private delen zijn de economische, cultuurhistorische en ecologische functie
de belangrijkste functies.

Op de kaart 4.1 is de gebiedsvisie voor het plangebied weergegeven. Per bosplaats komt dit
neer op:

COUTHOF: Deze vrij grote bosplaats (70 ha) bestaat uit een grote aaneengesloten blok
bos van 55 ha die door ANB in 2014 werd aangekocht en uit het kasteelpark van Cout-
hof die in privaat bezit is (samen met nog enkele snippers bos ten westen van de Cout-
hoflaan). Het belang van deze bosplaats mag nauwelijks onderschat worden door het
voorkomen van een uitgebreid scala van oud-bosplanten, cultuurhistorische relicten
(motes, ijskelder, vlasrootputten…), autochtone genenbronnen en bosdifferentiërende
elementen (poelen, omvangrijke solitaire bomen…). Grootschalige omvormingen wor-
den hier niet gepland. Beheermaatregelen zijn hoofdzakelijk gericht op het bestendigen
en (licht) uitbreiden van de habitattypes 9120/9130 in combinatie met een parkbeheer
waarbij (deels) geen specifiek habitattype wordt beoogd. Een belangrijke kwaliteitsver-
betering van het habitattypes kan hier bekomen worden door het beperkt uitkappen van
exoten en het tegengaan van externe (landbouw)invloeden. In de percelen van ANB
wordt hoofdzakelijk een actief hakhoutbeheer ingesteld met hooghout van hoofdzakelijk
Zomereik en Gewone es. In de nattere zones wordt geopteerd om een nulbeheer te
voeren of een lichte dunning om zo de voorjaarsflora te sparen. De instandhouding en
reproductie van autochtone Gelderse roos, diverse rozensoorten, cultuuriepen, Europe-
se vogelkers en Kardinaalsmuts zijn tevens van belang. Verder wordt een grote rustzo-
ne ingesteld die niet toegankelijk is voor recreanten. In het kasteelpark komt de klem-
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toon te liggen op de cultuurhistorische functie in het parkgedeelte, met parkontwikkeling
en behoud van monumentale bomen, en op de ecologische functie meer in het oostelij-
ke deel van het kasteelpark. In het kasteelpark wordt een beperkt uitkapbeheer voor-
zien waarbij een betere menging wordt beoogd (deels na inplanting van kleinere bo-
mengroepen). Dit komt het habitatgebruik van vleermuizen (overwinteringsobject aan-
wezig) ten goede.

CANADABOS: Deze bosplaats van ongeveer 38 ha bestaat hoofdzakelijk uit hooghout
van Zomereik met hakhout van Tamme kastanje. Voor dit bosdeel zijn de beheermaat-
regelen hoofdzakelijk tot het bestendigen en uitbreiden van het habitattype 9120. In het
openbare deel (19 ha) is al grotendeels een aanzet gegeven tot het afzetten van de
hakhoutlaag en het dunnen in de hoofdetage. Verder komt nog een aandeel jonge aan-
planten voor. De zaadboomgaard van hoofdzakelijk Gewone es dient terug aangelegd
te worden met andere soorten. Het voorkomen van grote concentraties aan bosmieren-
koepels vergt een zekere aanpassing van het beheer rond de koepels. Hierbij wordt
speciale aandacht besteed aan het aanleggen van (interne) bosranden voor de verdere
verspreiding van de soort. In het Theetbos (privaat) zal nog een deel naaldhout gekapt
worden en wordt er tevens een actief hakhoutbeheer gevoerd met overstaanders. Ver-
der worden de bestaande mote en poel heringericht en wordt er een open plek gecre-
ëerd centraal in het bos. De zuid- en de oostrand van het Theetbos zijn uitermate be-
langrijk voor het voorkomen van autochtone genenbronnen (rozensoorten en Gelderse
roos). Om deze soorten te beschermen wordt er regelmatig vrijgesteld. Gelijkaardige
acties worden ook ondernomen aan de Haringebeek (Europese vogelkers en rozen-
soorten).

DE LOVIE: Het park van De Lovie is bijna volledig geklasseerd als beschermd dorpsge-
zicht. Het verbeteren van de kwaliteit van het habitattype 9120 (en mindere mate 9130)
staat hier voorop. Grootschalige kappingen worden hier niet verricht, wel worden een
aantal exoten zoals Tamme kastanje teruggedrongen in de hakhoutlaag en worden ver-
schillende Amerikaanse eiken selectief gedund. Hierbij verdienen de aanwezigheid van
enkele vermoedelijke koloniebomen van vleermuizen bijzondere aandacht. Speciale
aandacht wordt verder gegeven aan specifieke parkstructuren zoals de grote mote, ou-
de kruishagen, poelen en dreven. Van belang is verder het voorkomen van verschillen-
de heischrale bermen die gehandhaafd kunnen worden onder het huidig intensief ga-
zonbeheer. Ter hoogte van de zuidelijke schrale rand aan de Canonstraat wordt de
bosrand lokaal ingekapt waarbij waardevollen bomen behouden blijven. De resterende
populaties Rode bosmier worden optimaal beschermd door het instellen van een nulbe-
heer rond de koepels en aanleggen van een interne bosrand. Verder worden bosranden
aangelegd door inbreiding ter hoogte van de verschillende bewonersfaciliteiten. Tevens
worden kleine bebossingen voorzien als compensatie van de ontbossing in 106b.

DOZINGHEM: Het overgrote deel van Dozinghem is in openbare eigendom (31,5 ha van
de 35 ha). Het verbeteren van de kwaliteit van het habitattype 9120 staat hier voorop.
Deze bosplaats bestaat uit Zomereikbestanden met een hakhoutlaag van Tamme kas-
tanje en Gewone esdoorn. Verder komen nogal wat omvangrijke abelen en populieren
voor die zeer aantrekkelijk zijn voor Wielewaal. Deze worden zoveel mogelijk behouden
zolang er geen sterfte of windgevaar dreigt. Hier wordt grotendeels een actief hakhout-
beheer ingesteld. Tussen de Leeuwerikstraat/Bankelindeweg en de Barlebuizestraat
komt een blok jonge aanplanten voor van 8,2 ha. Deze kunnen grotendeels spontaan
ontwikkelen. Bosranden worden gecreëerd (onderhouden) ter hoogte van de schrale
berm aan de Bankelindeweg, de zuidrand van Dozinghem en intern langs het oost-west
gerichte pad in perceel 26 door het afzetten van de hakhoutlaag. De boomgaard in 27a
wordt in concessie gegeven waarbij het perceel tevens extensief zal worden gehooid.
Deze bosplaats is verder van belang door de hoge concentratie aan poelen die van be-
lang zijn voor Vinpootsalamander. De bospoelen zullen opnieuw gefaseerd worden uit-
gebaggerd of opnieuw aangelegd (28b). het voorkomen van Rode bosmieren langs de
Nonnestraat en het Tour du Monde bos verdient een bijzondere aandacht naar beheer.
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BARDELENBOS: Deze bosplaats van 31 ha bestaat hoofdzakelijk uit oud middelhout
van Zomereik met Tamme kastanje, Gewone esdoorn, abeel en populier (15a). Het
verbeteren van de kwaliteit van het habitattype 9120 staat hier voorop in combinatie
met een aangepast openruimtebeheer voor de creatie van bloemrijke graslanden en
glanshaverhooilanden. De bosbestanden kunnen een regulier dunningsbeheer onder-
gaan. Van belang is verder het voorkomen van een klein perceeltje elzenbroekbos
(118a) waar grotendeels een nulbeheer wordt gevoerd. Langs het openbaar wandelpad
zullen brede stroken worden gekapt en een aangepast maaibeheer met afvoer krijgen.
In dit bestand bestaat ook de mogelijkheid voor de inrichting van een open plek ter
hoogte van een mote. De talrijke motes die voorkomen in deze bosplaats worden allen
verder heringericht. Ter hoogte van de weilanden in het zuidelijke deel en ter hoogte
van de Eikenkappersdreef worden een vijftatal nieuwe poelen aangelegd. Ter hoogte
van 14y zullen de laantjes terug worden aangelegd om zo glanshavergrasland te be-
komen. In het zuidelijke deel komen tevens verschillende akkers voor die zullen worden
bebost (of spontaan verbost) na het aflopen van de pachtovereenkomst. De boomgaard
in 12a wordt in concessie gegeven. In de rand van 15a en 17a komt nogal wat autoch-
toon materiaal voor. In deze randen worden Tamme kastanje, Gewone esdoorn enz.
gekapt.

SINT-SIXTUSHOEK: Deze historische bosplaats bestaat uit 19 ha bos aan de abdij van
West-Vleteren ter hoogte van de Donkerstraat en uit 10,5 ha openbaar bos (jonge be-
plantingen tussen de Hollebeek en de Koekuitstraat. De bosbestanden aan de abdij be-
staan hoofdzakelijk uit eikenbossen met bijmenging van Gewone esdoorn, populier,
Beuk en Gewone es. In deze bestanden wordt een regulier dunningsbeheer of actief
hakhoutbeheer gevoerd met dunning in de overstaanders. In 120b wordt een aandeel
naaldhout gekapt. Ten zuiden van de Hoeslandbeek wordt de jonge beplanting omge-
zet in een middelhoutbestand en aan de beek wordt een brede mantel/zoom gecreëerd
voor de talrijk aanwezige Klein ijsvogelvlinders. Hierbij worden terug ideale omstandig-
heden gecreëerd voor de grotendeels verdwenen rozensoorten. Een drietal poelen
worden hersteld/onderhouden. Verder worden rond De Kluis de opslag en enkele popu-
lieren gekapt. Het klimaatbos in het zuiden van de bosplaats (perceel 40) wordt verder
uitgebreid en de twee poelen worden onderhouden/heraangelegd. Aan de Hollebeek
wordt een ruige strook gehouden die als migratiecorridor kan fungeren.

EIKHOEK: Deze kleine bosplaats van slechts 4 ha bestaat uit een paardenweide en een
jonge aanplant. De begrazing wordt hier behouden waarbij er kamgrasgrasland wordt
gecreëerd.

WIPPEHOEK: De vallei ten zuiden van de Poperingestraat vormt een ecologisch waar-
devol groen lint door het landschap en biedt ook voor de wandelaars een fraaie recrea-
tief-esthetische meerwaarde. Aan de overkant van de trage weg ligt het Wippehoekbos,
een recent aangeplant domeinbos. De beheermaatregelen zijn hier hoofdzakelijk ge-
richt tot het opleiden van jonge bestanden naar habitatswaardige eiken-beukenbossen
(9120 en 9130) in combinatie met een aangepast maaibeheer van de paden en de
graslandpercelen (kamgrasgraslanden, bloemrijke hooilanden en zilverschoongraslan-
den in de vallei). Een deel van het bos ontstond door spontane ontwikkeling en een
deel werd aangeplant met o.a. Zomereik, Gewone es, Haagbeuk en Zwarte els. Vrijwel
alle beplantingen (15,4 ha) werden aangelegd met een mantel van Eénstijlige mei-
doorn, Sleedoorn, Gewone vogelkers. Verder komen hier 13 ha weiland voor (hooiland
en graasweiden). Vanaf 2017 wordt de reeds ingerichte speelzone in 1a en 1y geo-
pend. Het gebied is uitermate belangrijk voor Kamsalamander en door de aanwezigheid
van verschillende knotbomen van Zwarte populier. Voor deze soort worden extra poe-
len (poelenclusters) aangelegd (zie kaart 4.1b) en wordt gezorgd voor corridors langs
de Poperingevaart na de bestrijding van Reuzenbereklauw waarlangs deze soort kan
migreren. De brede paden en de graslanden ten zuiden van de Poperingestraat worden
als hooiland beheerd (muv de wandelpaden). Verder is deze bosplaats ook belangrijk
voor struweelsoorten en soorten open landschap als Blauwborst, Sprinkhaanzanger,
Rietgors, Veldleeuwerik en misschien zelfs Grauwe gors. De begrazing in 5y, 7y en 8y
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wordt voorlopig behouden. De graasintensiteit kan evenwel verminderen indien het per-
ceel schraler en/of bloemrijker wordt.

VENEPEBOS: Deze kleine bosplaats van 2,8 ha aan de Proosdijk bestaat uit twee jonge
beplantingen omzoomd met hagen en jonge bosranden. Het beheer is hier gericht op
het verzorgen van de jonge beplanting en het regulier onderhoud van de hagen.

EVERSAM: Deze jonge beplanting van ongeveer 30 ha kan een eerste regulier dun-
ningsbeheer ondergaan. De beheermaatregelen zijn hier hoofdzakelijk gericht tot het
opleiden van jonge bestanden naar elzen-vogelkersbossen (91E0) en jonge eiken-
beukenbossen (9120) in combinatie met een aangepast maaibeheer van de paden. Een
deel van de populieren in 6a worden gekapt en het essenbestand (1a) en wilgenbe-
stand (10a) worden als hakhout onderhouden. Het deel ten westen van de Eversam-
beek wordt als rustzone ingericht waarbij de paden zeer extensief worden gemaaid en
waarbij een open plek wordt ingericht. De kappingen worden hier sterk beperkt. De pa-
den in Eversam zijn belangrijk voor graslandvlindersoorten als Hooibeestje, Kleine
vuurvlinder en Bruin blauwtje. Het gefaseerd maaibeheer van de brede paden wordt af-
gestemd op deze graslandsoorten. Verder wordt nog een extra poel voorzien (1a) en
wordt langs de Eversambeek een bosrand aangelegd door bosrandinbreiding.
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5 Beheermaatregelen

Voor de deelnemende private boseigenaars is er per eigenaar een eigenaarsfiche opgemaakt
met de belangrijkste kenmerken van hun eigendommen. Ook is per privaat bestand een be-
standsfiche opgesteld waarin de beheerdoelstellingen en –maatregelen overzichtelijk zijn in
weergegeven (met kaart en tabel). Deze fichegegevens zijn identiek aan de hierna weergege-
ven beschrijvingen.

5.1 Beheer in de tijd

De uit te voeren beheermaatregelen en kappingen kunnen met hun respectievelijke spreiding in
de tijd teruggevonden worden in Tabel 5.2 (kaptabel) en Tabel 6.1 (algemene beheermaatrege-
len).

5.1.1 Eenmalige beheermaatregelen

Dit zijn omvormingsingrepen die natuurherstel of natuurontwikkeling tot doel hebben en slechts
één keer dienen te gebeuren. Ook geplande werken, die op basis van artikel 22 van het B.V.R.
kunnen gesubsidieerd worden, horen hier onder thuis. De beschrijving geeft aan hoe en wan-
neer de geplande maatregelen worden uitgevoerd (rekening houdend met lokale terreinom-
standigheden, behoud en bescherming van specifieke vegetaties en soorten, …). Voorbeelden
hiervan zijn de aanleg van poelen, houtkanten, bosranden, bebossingen, eindkappen, inrichten
van verblijfplaats voor vleermuizen (Couthof), verwijderen van gebiedsvreemde elementen, her-
stel van laantjes in het Bardelenbos en het aanbrengen van infopanelen en toegankelijkheids-
borden in alle deelgebieden conform het nieuw toegankelijkheidsreglement

5.1.2 Beheersmaatregelen op korte termijn

Deze omvatten in vele gevallen tijdelijke beheervormen (bv. frequenter maaien voor versnelde
verschraling, bestrijding van exoten met nabehandeling, omvormingsbeheer …) naargelang het
streefbeeld voor het perceel. De lengte van deze beheerperiode zal variabel zijn en afhangen
van het tijdstip van omvorming. In de meeste gevallen zal ze echter beperkt blijven tot de eerste
jaren van het beheerplan. Anderzijds kan ze ook in een aantal gevallen totaal ontbreken, omdat
direct op omvormings- of eindbeheer kan overgestapt worden.

5.1.3 Beheersmaatregelen op lange termijn

Hiermee wordt het beheer bedoeld dat gevoerd wordt na de omvorming, m.a.w. de methode om
het bereikte natuurtype op langere termijn te behouden of eventueel nog te verbeteren (eindbe-
heer). Voorbeelden hiervan zijn (extensief) maaibeheer, knotbeheer, ruimen poelen en motes,
distelbestrijding, oogsten van zaden in de zaadboomgaarden, …

5.2 Bosverjonging

Ongeveer 24% of 64 ha van de totale huidige beboste oppervlakte ( met aanplanten en sponta-
ne verbossingen) bestaat uit bosbestanden met een leeftijd jonger dan 20 jaar en nog eens
13% of 35 ha zit in de leeftijdsklasse van 21 tot 80 jaar. Het areaal aan oudere bosbestanden
(meer dan 80 jaar) is dus vrij uitgebreid en bedraagt 63,3% (171 ha). Merk op dat de leeftijds-
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opbouw van de oudere bestanden vrij uniform is (aanplanten van 1910-1920) met uitzondering
van het Couthof en een deel van De Lovie.

Eindkappen worden vrijwel niet uitgevoerd in het plangebied met uitzondering van de eindkap
van Douglasspar in het Couthof (51b) over 0,81 ha. Ontwikkeling van jong bos door middel van
eindkappen is dus vrij beperkt.

Een groot aantal bestanden zullen door een actief hakhoutbeheer blijvend worden verjongd. Het
betreft ongeveer 96 ha of 35,6% van de totale beboste oppervlakte.

Tijdens de planperiode wordt er 11,8 ha (3,9% van de totale bestandsoppervlakte) bijkomend
bos aangeplant of zal spontaan verbossen en dit voornamelijk in het Bardelenbos. De aanplan-
ten/spontane verbossingen zullen hoofdzakelijk gebeuren op akkers na afloop van de beheer-
overeenkomsten. De eerste bebossingen zullen plaatsvinden tijdens het plantseizoen 2014-
2015 in de bestanden 14x (deel), 17y en 18y over een oppervlakte van 1,8 ha. Deze percelen
zullen worden bebost met struwelen en struiken langs de landbouwgrenzen en diverse ‘boom-
nesten’ van diverse soorten (zie echter ook § 5.4). Buiten de nesten wordt geopteerd voor na-
tuurlijke verjonging.

Bij uitvoering van alle kappingen en bebossingen zal op het einde van de planperiode 27%
(76,8 ha) van de bosbestanden jonger zijn dan 40 jaar.

5.3 Bosomvorming

Grootschalige omvormingen door middel van eindkappen worden niet gepland. De enige eind-
kap die wordt gepland is die van Douglasspar in het Couthof over 0,81 ha.

Dit betekent dat het bosareaal met een aandeel van meer dan 90% inheemse soorten zal toe-
nemen van momenteel ca. 52% (154,7 ha) tot ca. 93% (282,8 ha) tegen het einde van de plan-
periode.

In enkele bestanden in De Lovie en in het Bardelenbos (118a) zullen er selectieve dunningen
plaatsvinden waardoor tegen het einde van de planperiode het aandeel uitheems loofhout (vnl.
Amerikaanse eik maar ook populier en Noorse esdoorn) sterk zal zijn afgenomen. Hierbij wordt
dus gekozen om deze soorten geleidelijk te verwijderen uit het bestand.

Meestal kan het uitheems loof- of naaldhout vrij gemakkelijk in één keer uit het bestand worden
gehaald (= eindkap soort) waarbij het overige inheemse loofhout blijft staan. Voorbeelden hier-
van zijn divers naaldhout in de Canadabossen (104b en 104c) al dan niet met populier (104c),
diverse uitheemse naaldhoutsoorten in het Couthof (100d, 101a, 101d en 66a), Amerikaanse
eik al dan niet met Tamme kastanje en lork in De Lovie (105d/i/k en 106c/e/f), Tamme kastanje
met een deel populier te Eversam (6a) en divers naaldhout met Amerikaanse eik in de Sixtus-
hoek (120b).

In de talrijke Zomereik/Tamme kastanje- bestanden in het plangebied wordt een indirecte om-
vorming door het uitvoeren van dunningen in de hoofdetage, vrijstellen van inheemse loofbo-
men en het afzetten van de hakhoutlaag van Tamme kastanje (maar veelal ook Gewone es-
doorn).

Door bosomvorming zal het aandeel habitat 9120 toenemen21

21 Maatregelen die ook impact hebben op de uitbreiding of ontwikkeling van habitats binnen het Habitatrichtlijngebied
van het plangebied krijgen een extra vermelding.
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5.4 Bebossingswerken

In de komende 20 jaar zijn er 13,3 ha bebossingen (=creëeren van bos waar er voordien geen bos
was) of spontane verbossingen voorzien in het plangebied. De meeste bebossingen zullen ge-
beuren in het openbaar deel met uitzondering van een klein deeltje in De Lovie. De (spontane)
bebossingen worden weergegeven op kaart 5.2.

Bij deze bebossingen zal gekozen worden voor een volledige beplanting van het bestand of van
mini-verjongingsgroepen. Zowel ecologisch als economisch ligt de optimale diameter van zo’n
verjongingsgroep tussen 5 en 7 m, met onderlinge plantafstand van 1 m. Deze nesten bestaan
bij voorkeur uit 20 planten van één lichtboomsoort omgeven door 10 planten schaduwboom-
soorten ofwel uit 40 stuks van een schaduwboomsoort. Elke nest heeft dus een oppervlakte van
20 tot 40 m². Het centrum van elk nest bevindt zich idealiter op een onderlinge afstand van 12
tot 18 m.

In veel gevallen kan gekozen worden voor een volledige spontane verbossing. Indien deze
spontane verbossing niet het gewenste effect heeft kunnen er alsnog nesten worden ingeplant.
Deze keuze zal bepaald worden door de aard van het terrein en de beschikbaarheid van ar-
beidskrachten. In gevestigde weidepercelen zal inzaai van bosboomsoorten slechts zeer traag
plaatsvinden. Naast volledige beplanting kan er ook gekozen worden voor zeer extensieve be-
grazing waarbij de graszode wordt opengetrapt. Hierdoor zal de vestigingskans van bosboom-
soorten sterk toenemen. Een andere methode is het openfrezen of –scheuren van graslanden.
Er wordt in ieder geval een werkgang van 10 m voorbehouden. Later zal 1 op 2 (om de 20 m) en
nog later 1 op 4 (om de 40 m) gebruikt worden als exploitatiepiste. Op akkers, waar inzaai ver-
wacht wordt, wordt gekozen voor nesten (zie hoger).

De hoofdsoorten die worden gebruikt zijn Zomereik naast soorten als Haagbeuk, Winterlinde en
Boskers. Tot voor kort werd ook nog vrij veel Gewone es gebruikt. Deze soort wordt echter best
niet meer aangeplant wegens het veelvuldig voorkomen van de essenziekte. Voor sommige
bestanden wordt gekozen om lokaal populier in te planten (bvb 32a/33a in de Candabossen)
voor Wielewaal. Merk op dat de keuze voor beplanting of spontane verbossing steeds een
moeilijk punt is waarbij in de praktijk een middenweg wordt gekozen. Ook voor de mantel-zoom-
situatie wordt best gebruik gemaakt van autochtoon materiaal (afhankelijk van de beschikbaar-
heid) van de meest typische soorten of soorten met een moeilijke verbreiding zoals: Bosroos,
Eenstijlige x Koraalmeidoorn, Gladde iep, Tweestijlige meidoorn, Tweestijlige x Koraalmeidoorn,
Wilde kardinaalsmuts, Europese vogelkers, Hazelaar en Gelderse roos. Van Spork en Wilde
lijsterbes wordt vermoed dat deze soorten zich spontaan zullen inzaaien in de rand.

Het beheerplan laat dus ruimte om natuurlijke verbossingen te verkiezen boven kunstmatige
verjonging indien de uitgangssituatie gunstig blijkt te zijn (voldoende natuurlijk verjonging aan-
wezig van inheems loofhout). Dit kan echter nu onvoldoende ingeschat worden.

De (spontane) bebossingen zullen zich vooral situeren in het Bardelenbos met enkele percelen
te Dozinghem, enkele in de Sixtushoek en een enkel in De Lovie en het Couthof. Tijdstip van
bebossing is echter afhankelijk van diverse factoren. In ieder geval worden door ANB enkel en
alleen nog jaarlijkse gebruiksovereenkomsten afgesloten. Het betreft volgende zones:

Tabel 5-1: Overzicht van de voorziene kunstmatige bebossingen in het plangebied.

Bosplaats Bestand Opp. (ha) Opmerking

Bardelenbos

13a 0,08 Aanvullende bebossing (deel uitgevoerd in 2014: 1,3ha) in voorjaar 2015

14x 1,27 Bebossing akker in plantseizoen 2014-’15.

14z 1,63 Bebossing akkergedeelte vanaf 2020.

15y 0,75 Bebossing akkergedeelte vanaf 2020..

16y 1,09 Bebossing akker is afhankelijk wanneer verbinding dient gecreëerd te
worden met zuidelijker Canadabos voor recreatieve doeleinden.

17x 1,89 Bebossen akkergedeelte vanaf 2020

17y1 0,56 Bebossen weiland met inheems loofhout tijdens plantseizoen 2014-’15.
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Bosplaats Bestand Opp. (ha) Opmerking

Couthof 61y 1,98 Spontane verbossing vanaf 2017

De Lovie 105d/105i 0,19 Compensatiebebossing van ontbossing in de noordrand van 106b

Dozinghem 630b 0,73 Bebossen weiland

St.-
Sixtushoek

40a 0,46 Verdere bebossing klimaatbos met zEl om de 2 jaar tijdens de gehele
planperiode ism Gemeente en de Gezinsbond.

40d 1,37 Spontane verbossing rest van perceel (deel al bebost)

Door bosuitbreiding zal het aandeel 9120 en in mindere mate 9130 toenemen

5.5 Bosbehandelings- en verplegingswerken

5.5.1 Vrijstellen, zuiveren en aanduiden toekomstbomen

Om de 10 (dichte natuurlijke verjonging) of 20 meter (beplanting - minder dichte natuurlijke ver-
jonging) wordt een werkgang geklepeld. Van hieruit wordt het vrijstellen en zuiveren georgani-
seerd. Indien gewerkt wordt met kleine verjongingsgroepen of ‘nesten’ (Duits: ‘klumpen’) wor-
den de ingrepen (voor zover nodig) beperkt tot deze nesten.

Vrijstellen betreft het verwijderen van concurrerende kruidachtige vegetatie als de verjonging
dreigt overgroeid te worden. Het wordt tot het minimum beperkt, bv. enkel in de nesten, en zal
enkel gebeuren indien dit voor het welslagen van de aanplant of verjonging nodig wordt geacht.
Mogelijke problemen zijn overwoekering door braam al dan niet na het lichtrijker maken van be-
standen. In de bestandsranden aansluitend bij percelen in landbouwgebruik worden distelhaar-
den in de eerste 20 meter gemaaid. Er wordt, indien nodig, rekening gehouden met 3 vrijstellin-
gen (op 3 jaar).

Zuiveren grijpt in op de (jonge) houtachtige vegetatie en start bij de kroonsluiting (dichtwas). In
de dichtwas staat hoogtegroei en natuurlijke stamreiniging centraal. Daarom worden de ingre-
pen lokaal en beperkt gehouden. Zuivering is een negatieve selectie waarbij ongewenste
exemplaren worden verwijderd. Het kan gaan om bevoordelingen van soorten (bv. eik tussen
boswilg of berk, inheemse soorten tov exoten, …) of om kwalitatief veelbelovende exemplaren
binnen één soort. De zuivering kan gebeuren over het gehele bestand of meer lokaal om moge-
lijke toekomstbomen te vrijwaren. Zuiveringen dienen tot een minimum te worden beperkt.
Voor jonge bestanden wordt geopteerd om te werken op basis van de toekomstboommethode of
de QD-methode. In de QD-methode worden de toekomstbomen aangeduid zodra de gewenste
takvrije stamlengte bereikt is. Richtlijn is een takdode stamlengte van ongeveer 25% van de
verwachtte eindhoogte van de boom. De toekomstbomen worden eventueel ook wat bijge-
snoeid. Voor pionierbestanden (gedomineerd door berk, els, boswilg, Wilde lijsterbes …) zal dit
gebeuren op een leeftijd van 12 tot 15 jaar, voor kers, es, esdoorn en grove den op 18 – 22 jaar,
voor eik op 25 – 30 jaar en voor beuk op 35 – 40 jaar. Daarna wordt een maximale kroonontwik-
keling nagestreefd.

Met de gewone toekomstboommethode kan later met de aanduiding gestart worden. Er worden
meer bomen aangeduid en de dunning zal minder intensief zijn. Dit is evenwel toch soortafhan-
kelijk.

5.5.2 Exotenbestrijding

Het verwijderen of het beperken van het aandeel uitheemse soorten gebeurt d.m.v. een regulier
bosbeheer dat een bosomvorming beoogt. Uitheemse soorten met een invasief karakter verei-
sen echter een gerichte bestrijding en/of opvolging. Invasieve exoten (in de eerste plaats Ame-
rikaanse vogelkers, Pont. Rhododendron, Amerikaanse eik en Noorse esdoorn) worden op een
getrapte wijze bestreden, waarbij gebruik van glyfosaat vrij beperkt wordt aangewend.
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Door ANB zijn er uitgebreide richtlijnen opgesteld met betrekking tot het gebruik van glyfosaat.
Het is alvast belangrijk om de bestrijding op korte termijn uit te voeren om te vermijden dat soor-
ten als Amerikaanse vogelkers zich verder zouden verspreiden.

In het plangebied is het aandeel uitheemse struik- en boomsoorten vrij beperkt en wordt tijdens
de planperiode verder afgebouwd. Tamme kastanje en Gewone esdoorn (soms ook abeel)
worden in de meeste gevallen niet als te bestrijden soorten beschouwd maar zullen wel selec-
tief benadeeld worden. In de kaptabel is bij selectieve dunningen de soort weergegeven die
moet worden gekapt.
De volgende soorten worden als problematisch voor de toekomstige bosontwikkeling in het
plangebied aanzien:

- Amerikaanse vogelkers
- Amerikaanse eik
- Noorse esdoorn
- Reuzenbereklauw

Op kaart 3.1 Knelpunten, kaart 5.4 Beheer infrastructuur en exoten en in tabel 6.1 Beheermaat-
regelen zijn de locaties met te bestrijden invasieve soorten in de struik- en kruidlaag weergege-
ven.

Amerikaanse vogelkers
Amerikaanse vogelkers is afgezien van enkele bestanden in De Lovie onder controle en dient
verder te worden opgevolgd. Dit is onder meer het geval in 106b en 106c. In andere delen
wordt de soort puntsgewijs bestreden (moederbomen) of dient de soort te worden opgevolgd.
Amerikaanse vogelkers zal bestreden worden d.m.v. een combinatie van mechanische en che-
mische methodes.
Bij de chemische methode zal gebruikt gemaakt worden van glyfosaat in hoofdzaak om stob-
benbehandelingen of hak- en spuitmethode uit te voeren. Bij stobbenbehandeling dienen de
bomen binnen het uur na het afzagen, behandeld te worden met glyfosaat. Bij de hak- en
spuitmethode, worden inkepingen in de stam gemaakt, waarin glyfosaat wordt aangebracht. De
bomen moeten nadien minstens twee weken blijven staan vooraleer ze worden afgezaagd.
Bladbehandelingen met glyfosaat (sproeien) kan eventueel gebruikt worden om grote tapijten
met zaailingen te behandelen, maar dit zal tot een absoluut minimum beperkt worden. Jongere
struiken en zaailingen zullen in eerste instantie steeds mechanisch aangepakt worden (uittrek-
ken, uitsteken, wegmaaien).
Onder de mechanische methode vallen onder meer het ringen van bomen (paar jaar na elkaar),
het maaien, het uittrekken, uitsteken en stelselmatig afzagen van de opschietende scheuten.
In de jaren volgend op de eerste bestrijding van de Amerikaanse vogelkers dient een opvolging
en nabehandeling te gebeuren.

Amerikaanse eik
De aanwezige Am. eiken in De Lovie worden tijdens de (selectieve) dunningen verder gekapt
zodat er tegen het einde van de planperiode in een groot deel van de bestanden geen Am. ei-
ken als boom in het plangebied voorkomen. In enkele bestanden is Amerikaanse eik zo domi-
nant aanwezig dat er een eindkap wordt uitgevoerd. Het betreft de bestanden 105d, 105i en
106c in De Lovie.

In de praktijk wordt voor bestrijding in de ANB-bestanden gewacht tot Ame. eik zich in de staak-
fase bevindt (veel zaailingen zijn dan al afgestorven) waarna de stammen worden afgezaagd en
ingestreken met glyfosaat.

Pontische rododendron (en Laurierkers)
Pontische rododendron is samen met Laurierkers duidelijk aanwezig in bestanden van de Ca-
nadabossen en Dozinghem. Het betreft meestal restanten van vroeger aanplanten rond de ver-
kavelingen. De bestrijding zal gebeuren door behandeling van de afgezaagde stobben met gly-
fosaat en wordt best gekoppeld aan andere beheerwerken zoals kappingen. In de openbare
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bestanden wordt de soort bestreden. In de openbare bosbestanden wordt ze grotendeels be-
streden maar wordt ze evenwel lijnvormig bewaard langs bospaden wegens hun cultuurhistori-
sche waarde (Couthof en De Lovie).

Overige soorten
Daarnaast zijn er nog verschillende verwilderde tuinplanten (Bonte gele dovenetel, Sneeuwbes,
Bamboe, Schijnaardbei…) maar ook soorten als Watercrassula en Reuzenbereklauw aan de
Poperingevaart die een invasief karakter hebben. Deze soorten worden systematisch bestreden
(muv Schijnaardbei). Watercrassula komt voor in een poel in het Canadabos (9a). Deze soort is
zeer lastig te bestrijden. Deze poel wordt daarom dichtgegooid en enkele jaren later terug open
gemaakt.
Reuzenbereklauw is als invasieve exoot moeilijk te bestrijden op de oeverwallen van de Pope-
ringevaart in de Wippehoek. Zonder geïntegreerde aanpak in het ganse valleigebied is bestrij-
ding vrij zinloos. Nu wordt ter hoogte van het plangebied, Reuzenbereklauw wordt door de wa-
terbeheerder (VMM) bestreden door middel van een maaibeheer.
Verder wordt er op toegezien dat er geen tuinafval in en rond het plangebied blijft liggen om te
vermijden dat tuinsoorten of uit tuinen afkomstige exemplaren als Bonte gele dovenetel, Ierse
klimop, … zich er zouden verspreiden.

Door het bestrijden van agressieve exoten zal de kwaliteit van de habitats 9120 en 9130
toenemen.

5.6 Kapregeling

De kapregeling is weergegeven in Tabel 5-2, het kapbeheer is weergegeven op kaart 5.1a en
de kapregeling op kaart 5.1b.

Hierna volgt een verklaring voor de gebruikte begrippen:

VRIJSTELLING, ZUIVERING EN AANDUIDEN TOEKOMSTBOMEN: zie toelichting in § 5.5.1.

HOOGDUNNING: Een ‘klassieke’ hoogdunning gebeurt over het gehele bestand. Bij iedere
ingreep wordt een nieuwe evaluatie gemaakt van de ‘beste’ bomen (stamvorm, kroon, ver-
wachte groeikracht) en wordt aan deze bomen meer groeiruimte gegeven door hun concur-
renten te verwijderen. Op deze wijze vergroot bij iedere ingreep de afstand tussen de ‘bes-
te’ bomen en daalt ook hun aantal. Niet hinderende bomen worden niet verwijderd. Deze
hoogdunning wordt toegepast in de oudere bestanden waar geen toekomstbomen zijn aan-
geduid.
SELECTIEVE DUNNING: Indien de dunning zich richt op het verwijderen van specifieke
boomsoorten (bvb. exoten) dan spreekt men van een selectieve dunning. In het plangebied
wordt er vooral een selectieve dunning uitgevoerd op minder gewenste exoten als Am. Eik,
Noorse esdoorn en Tamme kastanje en ook wel Douglasspar, Lork, Fijnspar maar ook op
inheemse soorten als abeel en Gewone esdoorn. Hierdoor krijgen gewenste soorten als
Zomereik, berk, Beuk, etc. meer ruimte. Bij het wegdunnen van exoten is het veelal wel de
bedoeling om tegen het einde van de looptijd van het beheerplan de invasieve exoten uit
het bestand te hebben verwijderd.
TOEKOMSTBOOMDUNNING: hierbij wordt voorafgaand aan de eerste dunning (soms later)
een aantal bomen geselecteerd als toekomstbomen. De afstand tussen de toekomstbomen
(en dus het aantal per ha) ligt bij benadering vast, afhankelijk van de soort en de groei-
plaats. Er wordt alleen rond deze toekomstbomen gedund, in functie van het meer ruimte
geven aan hun kronen. Een bijzondere vorm van behandeling met toekomstbomen is de
QD-methode. In de kwalificeringsfase wordt enerzijds de hoogtegroei en de takreiniging ge-
stimuleerd (dus bestand gesloten houden), maar anderzijds worden ook de ‘opties’ op toe-
komstbomen gevrijwaard door zuivering (buigen knakken en ringen van concurrenten). Er
worden ongeveer 5 ‘opties’ weerhouden per latere toekomstboom. Zodra de gewenste tak-
dode stamlengte bereikt is, begint de dimensioneringsfase. Richtlijn is een takdode stam-
lengte van ongeveer 25% van de verwachtte eindhoogte van de boom. Dan worden de toe-
komstbomen geselecteerd en eventueel wat bijgesnoeid. Het aantal toekomstbomen is la-
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ger dan bij de gewone toekomstboommethode. Aangezien de gewenste stamlengte al be-
reikt is, wordt aan de kronen maximale groeiruimte gegeven. Alle bomen die met hun kroon
aan de periferie van de kroon van de toekomstboom raken worden zo snel mogelijk wegge-
nomen.
FACULTATIEVE DUNNING EN BRANDHOUTKAPPEN: de omloop is vastgesteld op 9 jaar.
Omdat deze omloop voor jongere bestanden te lang kan zijn wordt tussentijds (3 jaar)
een facultatieve dunning mogelijk gemaakt. Hier wordt zo weinig mogelijk gebruik van
gemaakt. Deze dunningen worden ook aangeduid in spontane verbossingen, speelzones
en in aanplanten waar de eerste dunning vermoedelijk buiten de termijn van dit bosbeheer-
plan valt. Deze dunning wordt verder voorzien op plaatsen met veel voorjaarsflora en plek-
ken die vrij nat zijn zoals enkele bestanden in het Couthof en in het Bardelenbos (118a). Ook
de in de rustzone te Eversambos wordt slechts facultatief gekapt. Dunnere sortimenten (eer-
ste dunningen, hakhout) worden als brandhout verkocht aan particulieren. Loten voor parti-
culieren bevatten maximum 50 m3 per lot. Voor de ANB-domeinen is het de bedoeling om
zo jaarlijks brandhoutloten te kunnen aanbieden aan particulieren.
EINDKAP: hierbij wordt een volledig bosbestand kaalgekapt. Na de kapping kan het bestand
eventueel spontaan verbossen of wordt er ingeplant met inheems loofhout. Indien de kap-
ping zich richt op het verwijderen van specifieke boomsoorten (bvb. exoten) dan spreekt
men van een selectieve eindkap.
(ACTIEVE) HAKHOUTKAP: hierbij wordt met een frequentie van 8 à 12 jaar in een bestand
of deel ervan het hakhout afgezet van hoofdzakelijk Tamme kastanje, Hazelaar en Gewone
esdoorn. Hierdoor blijft er jong bos aanwezig. Door enkele opgaande bomen te laten staan,
kan een kapbeheer worden gevoerd die sterk herinnert aan middelhoutkap waarbij er te-
vens ook gedund wordt in de hoofdetage. Hierbij kan mogelijks ingeboet worden met ande-
re loofboomsoorten als Beuk, Boskers, Winterlinde en Haagbeuk. In de praktijk zullen de
meeste hakhoutkappen uitgevoerd worden door particulieren onder de vorm van brandhout-
loten en wordt dus facultatief afgeweken van deze vaste frequentie. Hakhoutkappen kunnen
ook uitgevoerd worden in de bosrand.
Lichtingskap: op enkele plekken in het Couthof (55a en 60a) wordt een lichtingskap ge-
houden rond de poelen en motes. Dit wordt tevens gebruikt om enkele bijzondere bomen
vrij te stellen.

VEILIGHEIDSKAP: langs de paden, wegen en de grens met private eigendommen worden
de zwaardere bomen regelmatig opgevolgd en als er een veiligheidsrisico is voor vallende
takken of zelfs volledig bomen, wordt er overgegaan tot veiligheidskap (takken of volledige
boom). Ook in de speelbossen (Dozinghem en later in de Wippehoek) is regelmatige contro-
le ikv veiligheid nodig. De veiligheidskap (takken of volledige boom) kan/moet jaarlijks ge-
beuren, maar met voorkeur voor het normale omloopjaar.

NULBEHEER: Nulbeheer wordt uitgevoerd in de meeste natte en kwetsbare zone
in het Couthof . Dit betekent dat er normaliter geen kapbeheer wordt uitgevoerd. Indien
nodig kan er wel bestrijding van exoten p l a a t sv i nd e n .

OMLOOPTIJD EN GROEPEN

Gezien de ouderdom van de meeste bosbestanden matig is (40 tot 100 jaar) of zelf zeer jong is
(veel aanplanten en spontane verbossingen), wordt als omlooptijd bij de dunningen 9 jaar ge-
bruikt met mogelijkheid van facultatieve kappingen om de 3 jaar. Voor de oudste bosbestanden
in De Lovie, het Couthof en lokaal in het Bardelenbos en de Sixtushoek wordt een dubbele om-
loop van 18 jaar gehanteerd

Dunningen in jonge bestanden en hakhoutkappingen worden bij voorkeur verkocht aan particu-
liere kopers onder de vorm van brandhoutloten, kleiner dan 50m² (beter 20 m²). Aangezien het
de bedoeling is om deze lokale kopers te binden en hun exploitatie weinig verstoring met zich
meebrengt, is het de bedoeling om jaarlijks een aanbod brandhoutloten te kunnen aanbieden.
Bij hakhoutkappen wordt een omlooptijd van 8 tot 12 jaar gehanteerd maar aangezien ieder
jaar een gelijkwaardig aanbod van brandhoutloten wordt nagestreefd mogen ze vroe-
ger of later uitgevoerd worden. In de praktijk wordt deze voornamelijk uitgevoerd onder de
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vorm van hakhoutloten (zie hoger). Het principe van hakhoutloten kan ook worden toegepast
voor private eigenaars.

De ANB-bestanden worden ingedeeld in drie reeksen. Deze reeksen zijn:

 2016: Couthof
 2019: Canadabos, deel van Dozinghem en het Bardelenbos. Dit omhelst de

bestanden gelegen ten westen van de Bankelindeweg/Leeuwerikstraat
 2022: Dozinghembos, het Bardelenbos ten oosten van de Bankelinde-

weg/Leeuwerikstraat, Eversam en de Sint-Sixtushoek

Kappingen in de Wippehoek zijn nu nog niet aan de orde. Deze zullen echter vanaf ten vroegste
2030 aansluiten op de kappingen van de Sixtushoek, Bardelenbos-Oost en Dozinghembos-
oost.

Voor de kleinere private eigenaars te Lindeveld wordt mogelijk aangesloten bij de kappingen in
het openbaar domein. Door de dunningsachterstand in verschillende private bestanden kan
echter niet zo lang gewacht worden. Daarom worden de kappingen hier al gestart in 2015.
Voor de grotere private eigenaars werd een aparte kapregeling opgesteld, rekening houdend
met de al dan niet uitgevoerde kappingen. Voor De Lovie (30,1 ha) en het Theetbos (14,6 ha)
worden twee reeksen voorzien (2015-2019). Voor de bestanden aan de Sint-Sixtusabdij worden
de kappingen afgestemd op de reeds uitgevoerde kappingen (2015-2024).

Het overzicht van de kapregeling in de planperiode 2015-2034 is weergegeven in Tabel 5-2. In
deze tabel is ook per bestand het huidig percentage inheemse soorten en het (geschat) percen-
tage op het einde van de planperiode weergegeven. De indeling is weergegeven op kaart 5.1b.

Tabel 5-2: Kaptabel

Legende:
Z = zuivering
X = klassieke hoogdunning
Xs = selectieve dunning met nadruk op verwijderen soort
E = eindkap
Es = eindkap soort
Er = eindkap bosRand
HA = hakhoutkap (voorkeurjaar)
MH = middelhoutkap of actief hakhoutbeheer met overstaanders
V = veiligheidskap
O = facultatieve kap
B = facultatieve brandhoutkap (gebruikt voor de private boseigenaars)



Tabel 5.2: Kaptabel

Eigenaar Statuut Bosplaats Bestand Opp.
(ha) Hfdbmsrt.

Plantjaar/
leeftijds-
klasse

%
inheems Te kappen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 %inheems

(2034) Opmerking

ANB openbaar Bardelenbos 13a 1,30 Es/zEl    1-20 100 zEl o x x x x 100 vrijwel alle es uitgevallen
ANB openbaar Bardelenbos 14a 0,60 Es/zEl 2001 100 zEl o x x x x x x 100 vrijwel alle es uitgevallen

ANB openbaar Bardelenbos 15a 9,45 zE 1910 97 tKa/rPo/gE
d/xPo/zE o x o o x o o >90

uitkappen gEd en rPo/xPo in het N-
deel, afzetten HA tKa en nog 1x
dunnen in zE

ANB openbaar Bardelenbos 17a 1,62 zE 1910 96 nEd/tKa/gE o o MH o o MH o >90 bestrijden nEd en afzetten HA-laag, nt.
ANB openbaar Bardelenbos 17b 0,83 bWi/Be 2004 100 bWi/Be o o x x x x x 100

ANB openbaar Bardelenbos 18a 1,38 zE 1910 100 zE/Hb o x o o 100

ANB openbaar Bardelenbos 19a 4,31 zE 1910 100 zE/Hb o x o o 100

Coene M. privaat Bardelenbos 119a 1,42 LH 2006 100 LH Z Z Z o x x x 100

Pillaert R./V. Martha privaat Bardelenbos 118a 0,73 LH   81-100 86 zE/xPo/gEd Xs Xs Xs >80 deel nulbeheer

ANB openbaar Canadabos 1a 1,07 zE 1910 73 zE/tKa/fSp o MH o o MH o o >90 nog 1x dunnen in zE en uitkappen
restant fSp

ANB openbaar Canadabos 2a 2,11 zE 1910 100 zE/gEd/tKa o MH o o MH o o 100 kappen krenteboompje in rand?

ANB openbaar Canadabos 3a 3,43 zE 1910 100 zE/tKa/Hz/g
Ed o MH o o MH o o 100 N-deel pref. te kappen, ook krenteb. in

rand?

ANB openbaar Canadabos 4a 2,61 zE 1910 73 zE/tKa o MH o o MH o o >90 recent geëxploiteerd
ANB openbaar Canadabos 5a 0,20 zE 1910 73 tKa o HA o o HA o o >90

ANB openbaar Canadabos 6a 1,38 zE/tKa 1910 75 zE/tKa/gEd o MH o o MH o o >90 1x dunnen in zE

ANB openbaar Canadabos 28a 0,48 zE 1910 100 zE/gEd/nEd o MH o o MH o o 100 uitkappen nEd

ANB openbaar Canadabos 28b 0,49 LH 2011 100 - o o 100 facultatief

ANB openbaar Canadabos 28c 1,50 LH 2011 100 - o o 100 facultatief

ANB openbaar Canadabos 29a 0,84 zE 2004 100 zE o x x x 100

ANB openbaar Canadabos 30a 2,49 zE 2004 100 zE z z o x x x 100 deel zuiveren van bWi

ANB openbaar Canadabos 33a 1,88 LH 2013 100 z z o 100 vrijstellen

Ven.Couthove privaat Canadabos 102a 0,51 zE/B 101-120j. 100 B/zE/gEd B x B B B B B B B B o B B B B B B B B o 100 hakhoutlaag gEd zoveel mogelijk
afzetten

Komorowski A.-M. privaat Canadabos 103a 1,07 zE 101-120 88 zE/gEd/tKa B MH B B o B B o B B MH B B o B B o B B MH >90

Ven. Eikenhof privaat Canadabos 104a 2,74 zE 81-100j. 89 zE/tKa/gAb/
Hz B B B B MH B B B B B B B B MH B B B B B B >90 Overstaanders zE en HA van tKa/Hz.

Eenmaal dunnen zE.

Ven. Eikenhof privaat Canadabos 104b 3,53 zE/tKa 61-80j. 71 zE/tKa/gAb/
Hz/NH B B B B MH/E(NH) B B B B B B B B MH B B B B B B >90 Overstaanders zE en HA van tKa/Hz.

Eenmaal dunnen zE.

Ven. Eikenhof privaat Canadabos 104c 4,61 zE/tKa 81-100j. 61 zE/tKa/gAb/
gEd/H/xPo

MH/Er/E(x
Po) B B B B B B B B MH B B B B B B B B MH B >90

Overstaanders zE en HA van tKa/Hz.
Eenmaal dunnen zE. Kappen rand
voor aanleg bosrand. Eindkap xPo in
noordrand

Ven. Eikenhof privaat Canadabos 104d 3,77 zE 61-80j. 87 zE/tKa/Hb/ MH/Er B B B B B B B B MH B B B B B B B B MH B >90 Overstaanders zE en HA van tKa/Hz.

Debaene L/Ryckier C. privaat Canadabos 107a 0,24 zE 101-120 73 tKa/gEd B o B B x B B o B B x B B o B B x B B o >90

Rebry P. privaat Canadabos 108a 0,29 zE/tKa 101-120 82 zE/tKa B o B B MH B B o B B o B B MH B B o B B o >90
Verholleman D. privaat Canadabos 109a 0,52 zE 101-120 81 LH B o B B x B B o B B B B B B B B B B B B >90
Platteeuw F/Daneels
M. privaat Canadabos 110a 0,22 zE/tKa 1910 82 zE/tKa B o B B MH B B o B B o B B MH B B o B B o >90

De Backer R./Creus
D. privaat Canadabos 111a 1,05 zE 101-120 91 zE/tKa B o B B x B B o B B o B B x B B o B B o >90

Delaere W./Callens
N. privaat Canadabos 112a 0,22 zE/tKa 101-120 82 zE/tKa B o B B MH B B o B B o B B MH B B o B B o >90

ANB openbaar Couthof 50a 3,42 zE/Es 101-120 93 B/gEd/tKa MH o o MH o o MH 100 nulbeheer W-deel

ANB openbaar Couthof 51a 2,28 LH 101-120 84 tKa/Ab/gEd MH o o MH o o MH 100 nulbeheer W-deel

ANB openbaar Couthof 51b 0,81 Do   41-60 9 Do E (Do) 100 behoud enkele zE

ANB openbaar Couthof 52a 2,78 zE 121-140 100 tKa/gEd/zE MH o o MH o o MH 100 massaal veel gEd, nog 1x dunnen in
zE

ANB openbaar Couthof 53a 2,41 zE/tKa   81-100 63 zE/tKa/L/gE
d MH o o MH o o MH 100 uitkap lork, 1x dunnen zE, rest HA

ANB openbaar Couthof 54a 2,67 zE 101-120 69 zE/gAb/tKa MH o o MH o o MH >80 Po blijft staan

ANB openbaar Couthof 55a 5,96 zE 141-160 68 zEgEd/L/tK
a MH o o MH o o MH >90 lichtingskap ZO-deel (mote) met

verwijderen L en vrijstellen zE

ANB openbaar Couthof 56a 6,04 zE/tKa   81-100 70 tKa/gEd/zE MH o o MH o o MH 100 uitkap L en lichte dunning zE

ANB openbaar Couthof 57a 1,69 zE/Es   81-100 100 LH MH o o MH o o MH 100 uitkap NH in zuidrand



Eigenaar Statuut Bosplaats Bestand Opp.
(ha) Hfdbmsrt.

Plantjaar/
leeftijds-
klasse

%
inheems Te kappen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 %inheems

(2034) Opmerking

ANB openbaar Couthof 58a 3,26 zE   81-100 100 gEd/zE MH o o MH o o MH 100

ANB openbaar Couthof 59a 1,82 zE   81-100 52 tKa/gAb/L/
Hz/zE MH o o MH o o MH >90 1x dunnen in zE

ANB openbaar Couthof 60a 3,90 LH 141-160 82 gAb/gEd/Es MH o o MH >90 lichtingskap natste zones, afzetten HA
op droge koppen en behoud van iep.

ANB openbaar Couthof 62a 3,13 zE 121-140 100 gEd/gAb/tK
a MH o o MH o o MH 100

nulbeheer Z-deel, uitlsuitend afzetten
HA-laag, nt meer dunnen in
hoofdetage

ANB openbaar Couthof 63a 1,56 zE/Es 101-120 78 gEd/tKa MH o o MH o o MH 100 afzetten HA-laag, nt meer dunnen in
hoofdetage

ANB openbaar Couthof 64a 2,17 zE/Es 141-160 78 - o o o o o o o >80 facultatief afzetten HA-laag (nat!)

ANB openbaar Couthof 65a 0,27 zE/Es 101-120 78 - o o o o o o o >80 facultatief afzetten HA-laag (nat!)

ANB openbaar Couthof 66a 0,57 LH   61-80 86 L E(L) o o >90

ANB openbaar Couthof 70a 2,93 zE/tKa   81-100 51 zE/B/tKa/L MH o o MH o o MH >80 HA van tKa met uitkappen L aan
straatkant

ANB openbaar Couthof 71a 1,29 zE/gAb 101-120 100 gAb/tKa/gE
d MH o o MH o o MH 100

ANB openbaar Couthof 72a 3,52 LH   81-100 83 zE/gEd/tKa/
Ab MH >80 facultatief kapbeheer in W-deel, xPo

blijven best staan (nat), MH oost

Ven.Couthove privaat Couthof 100a 0,22 LH 141-160j. 82 nulbeheer o o o >80 nulbeheer

Ven.Couthove privaat Couthof 100b 0,62 LH 141-160j. 82 nulbeheer o o o >80 nulbeheer

Ven.Couthove privaat Couthof 100c 1,21 zE/Es 101-120j. 78 LH B MH B B B B B B B B MH B B B B B B B B MH >90 overstaanders zE/Es behouden

Ven.Couthove privaat Couthof 100d 0,75 LH 61-80j. 86 L E(L) >90

d'Udekem d'Acoz B. privaat Couthof 101a 0,72 LH 61-80j. 92 NH E(NH)/x o o o o o x >90

kappen overhellende bomen
Couthoflaan, later dunnen in
verjonging en kappen naaldhout aan
de moestuin

Komorowski A.-M. privaat Couthof 101b 3,30 zE/B 101-120 100 zE/B o x o 100
d'Udekem d'Acoz B. privaat Couthof 101c 3,29 zE/B 141-160j. 100 div. LH x o o o o o x 100 hakhoutlaag afzetten

d'Udekem d'Acoz B. privaat Couthof 101d 3,27 LH 121-140j 74 LH+NH E(fSp)/x o o o o o x >80
eindkap in noordelijk deel, enkele Po
kunen worden gekapt meer zeker niet
allemaal

De Lovie privaat De Lovie 105a 0,73 zE 81-100 97 zE/gEl/Es o x/Er o o x o o 100 gEl weren uit bestand

De Lovie privaat De Lovie 105b 1,81 zE/Es 121-140 97 zE/B/Es x o o x x x x >90 1x dunnen in hoofdetage, vanaf 2024
in de NV

De Lovie privaat De Lovie 105c 2,94 LH 101-120 89 zE/tKa/aE/
Ab z/x/Er z o o x o o x >90

vrijstellen zE en afzetten tKa, zuiveren
essenaanplant. Strook van 10-15m
kappen voor bosrand

De Lovie privaat De Lovie 105d 2,08 LH 81-100 60 aE/tKa/zE o E(aE/tKa)/x
/Er o o x o o >90

De Lovie privaat De Lovie 105e 0,94 zE/Es   61-80 100 zE/B o x o o 100 nulbeheer in oostelijk deel
De Lovie privaat De Lovie 105f 0,51 L   21-40 3 L o x o o x o o >50
De Lovie privaat De Lovie 105g 1,26 B/zE 81-100 89 aE/tKa/zE/ x o o x o o x >90 eenmalig in hoofdetage, later in jonge
De Lovie privaat De Lovie 105h 1,03 LH 81-100 100 L/LH x o o x o o x 100 in hakhout nemen gEd
De Lovie privaat De Lovie 105i 1,61 LH 101-120 76 LH E(tkA/aE)/ o o >90 regelmatig afzetten tKa en gEd
De Lovie privaat De Lovie 105j 0,53 zE   21-40 100 zE/tKa x x x x x x x 100 afzetten tkA
De Lovie privaat De Lovie 105k 0,78 zE/tKa 141-160 51 tKa/gEd E(tKa) o o >90 regelmatig afzetten gEd
De Lovie privaat De Lovie 105l 2,43 LH 141-160 100 nEd/tKa/gE xs o 100 nEd zoveel mogelijk verwijderen
De Lovie privaat De Lovie 105m 1,98 zE 81-100 84 L/zE/tKa/Be Er o o x/Er o o x >90 verwijderen L, kappen rand voor
De Lovie privaat De Lovie 105n 1 zE   61-80 84 L/zE/tKa/Be Er o o x/Er o o x >90 kappen rand voor bosrandontw.
De Lovie privaat De Lovie 105o 0,51 zE 101-120 84 zE/tKa/Be Er o o x/Er o o x >90 kappen rand voor bosrandontw.
De Lovie privaat De Lovie 105p 2,84 LH 101-120 68 aE/tKa/zE/g o xs/Er o o xs o o >90
De Lovie privaat De Lovie 105q 0,74 LH 101-120 68 LH o x o o x o o >90

De Lovie privaat De Lovie 106a 0,55 zE 81-100 70 aE/gEd/tKa o xs o o xs o o >90

De Lovie privaat De Lovie 106b 1,7 zE/aE 81-100 36 aE xs o xs o o xs o o >80
De Lovie privaat De Lovie 106c 0,77 zE/aE   61-80 36 aE E(aE) o o >90 In zE wordt nt meer gekapt

De Lovie privaat De Lovie 106d 1,45 zE   61-80 70 zE/Ae/tKa x o o x o o x >90 Ook opslag afzetten in rand tvv
Struikheide

De Lovie privaat De Lovie 106e 1,36 zE/aE 101-120 85 aE/tKa/zE o xs/Er o o x o o >90 ook dunnen in zE en afzetten tKa en
gEd

De Lovie privaat De Lovie 106f 0,5 LH 81-100 85 aE/tKa o xs o o xs o o >90 met afzetten tKa en gEd
De Lovie privaat De Lovie 106g 0,38 Es 81-100 100 Es/zE o x o o x o o 100 Hb behouden
ANB openbaar Dozinghembos 7a 0,64 LH 1998 97 LH o x x x x x x 100
ANB openbaar Dozinghembos 8a 0,37 Li 1998 100 Li o x x x x x x 100
ANB openbaar Dozinghembos 8b 1,24 zE 1998 100 zE o x x x x x x 100
ANB openbaar Dozinghembos 9a 0,90 LH 1998 100 LH o x x x x x x 100
ANB openbaar Dozinghembos 10a 1,19 zE 1998 100 zE o x x x x x x 100



Eigenaar Statuut Bosplaats Bestand Opp.
(ha) Hfdbmsrt.

Plantjaar/
leeftijds-
klasse

%
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(2034) Opmerking

ANB openbaar Dozinghembos 10b 0,60 Es 1998 100 - o o o o o o o 100 veel es afgestorven, spont.
Verbossing tussen de essen

ANB openbaar Dozinghembos 11a 1,15 bWi 1998 100 bWi o MH o o MH o o 100 zE vrijstellen van Wi

ANB openbaar Dozinghembos 16a 1,71 LH 1910 80 LH o x o o x o o >90

ANB openbaar Dozinghembos 20a 3,33 zE 1910 83 LH o o x o o x o >90 Po zolang mogelijk behouden

ANB openbaar Dozinghembos 21a 2,03 zE 1910 100 zE/Hb o o x o o x o 100 met afzetten HA

ANB openbaar Dozinghembos 22a 0,81 LH 1910 100 - o o o o o o o 100

ANB openbaar Dozinghembos 23a 2,14 LH 1910 69 zE/gEd/Po/
L/tKa o o MH o o MH o >90 HA gEd/tKa en nog 1x dunnen zE.

Veiligheidskap Po
ANB openbaar Dozinghembos 24a 2,82 zE 1910 93 zE/tKa o o MH o o MH o >90 1x dunnen in zE, veiligheidskap Po

ANB openbaar Dozinghembos 25a 2,42 zE/tKa 1910 100 Be/tKa/gEd (V) (V) (V) o x o o o 100 Nt meer dunnen zE

ANB openbaar Dozinghembos 26a 0,57 zE 1910 100 zE/tKa o o MH/Er o o MH o 100 1x dunnen zE

ANB openbaar Dozinghembos 26b 1,03 zE 1910 88 tKa/Be o o MH/Er o o MH o >90

ANB openbaar Dozinghembos 26c 1,35 zE 1910 100 zE/tKa/gEd o o MH/Er o o MH o 100

ANB openbaar Dozinghembos 26d 1,52 zE 1910 100 gEd/tKa o o x o o x o 100 veel gEd in centraal deel
ANB openbaar Dozinghembos 26e 1,20 zE/tKa 1910 70 zE/tKa o o MH/Er o o MH o >90
ANB openbaar Dozinghembos 27a 0,19 LH 2006 100 LH o o x x 100
ANB openbaar Dozinghembos 32a 2,11 LH 2013 100 z z o 100 vrijstellen
Boury M./Caveel L. privaat Dozinghembos 113a 0,40 zE/tKa 101-120 73 tKa/gEd/zE MH/Er B B o B B o B B MH B B o B B o B B MH B >90
Billiet D.L. privaat Dozinghembos 114a 1,68 zE/tKa 101-120 73 LH MH/Er B B o B B o B B MH B B o B B o B B MH B >90
Lombaert R./Missine privaat Dozinghembos 115a 0,93 zE/tKa 101-120 100 zE/gEd/Hb x B B o B B o B B x B B o B B o B B x B 100
Lombaert R./Missine privaat Dozinghembos 115b 2,14 zE 101-120 100 LH x B B o B B o B B x B B o B B o B B x B 100
Jonckheer J./Witdoek
J. privaat Dozinghembos 116a 0,46 zE/gEd 101-120 100 gEd/Hz/tKa MH B B o B B o B B MH B B o B B o B B MH B 100

Lamaire B. privaat Dozinghembos 117a 0,57 zE   81-100 100 Hb/zE B o B B MH B B o B B o B B MH B B o B B o 100
Syssau A. privaat Dozinghembos 122a 0,32 zE/tKa 101-120 73 zE/tKa/gEd MH/Er B B o B B o B B MH B B o B B o B B MH B >90
ANB openbaar Eikhoek 1a 3,13 LH 2006 100 LH o o x o 100
ANB openbaar Eversambos 1a 1,26 Es 1992 100 Es o o HA o o HA o 100

ANB openbaar Eversambos 2a 0,81 zE(+LH) 1992 99 zE(+LH) o x x x x x 100
ANB openbaar Eversambos 3a 1,57 zEl 1992 100 zEl x x x x x x x 100
ANB openbaar Eversambos 4a 1,96 zE(+LH) 1992 98 zE(+LH) o x x x x x 100

ANB openbaar Eversambos 5a 2,00 B/Hb 1992 100 B/Hb o x x x x x 100 Hb vrijstellen

ANB openbaar Eversambos 6a 2,21 xPo(+LH) 1992 100 xPo(+LH) E(tKa/xPo) x 100 uitsluitend buitenste xpo kappen,
binnenste blijven

ANB openbaar Eversambos 7a 2,56 zEl 1992 100 zEl o x x x x x 100 deel rustzone (fact. te kappen)

ANB openbaar Eversambos 8a 2,52 zE(+LH) 1994 100 zE(+LH) o x x x x x 100 deel rustzone (fact. te kappen)
ANB openbaar Eversambos 9a 1,68 Be 1994 100 Be o x x x x x 100 deel rustzone (fact. te kappen)
ANB openbaar Eversambos 10a 2,67 Wi 1994 100 Wi o o o o o o o 100
ANB openbaar Eversambos 11a 2,74 Wi 1995 100 Wi o o HA o o HA o 100
ANB openbaar Eversambos 12a 3,22 zE(+LH) 1994 100 zE(+LH) o x x x x x 100
ANB openbaar Eversambos 13a 3,55 Hb/Es 1995 91 Hb/Es/tKa o x x x x x >90
ANB openbaar St.-Sixtushoek 40a 0,43 zEl 2008 100 zEl o x x x x x 100
ANB openbaar St.-Sixtushoek 40b 2,14 zEl/Wi 2008 100 zEl/Wi o x x x x x 100
ANB openbaar St.-Sixtushoek 40c 2,17 zEl 2008 100 zEl o x x x x x 100
ANB openbaar St.-Sixtushoek 40d 1,84 LH 2008 100 LH o x x x x x 100

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120a 3,15 zE (+LH) 1920 60 zE/gEd/Hz/t
Ka/xPo MH/Er B B B B B B B B MH B B B B B B B B MH B >90

Overstaanders zE/B en slechts 1x
dunnen in hoofdetage. Kappen xPo
aan poel (p4). Bosrand in zuidrand

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120b 2,92 zE (+LH) 1920 75 LH+chama
ecyparis B B B B B B B B B MH/E(aE

/NH) B B B B B B B B MH B >90 In hoofdetage wordt maar 1x meer
gedund.

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120c 4,41 zE (+LH) 1920 67 ze/tKa x o o x o o x >90 Populieren blijven staan

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120d 2,99 zE 1920 100 gEd/Hz/tKa B B B B B B B MH B B B B B B B B MH B B B 100 Niet meer dunnen in hoofdetage

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120e 4,04 LH 1990 100 LH MH1/Er B B MH2/Er B B MH3/Er B B MH1 B B MH2 B B MH3 B B MH1 B 100
1/3 bosrand per keer afzeten aan
beek. Middelhoutkap over 1/3 van de
opp. per keer.

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120f 0,16 Es/zE 1990 100 zE o x x x x x x 100 met uitkap aE
St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120g 0,22 Es/gEd 1990 100 o x x x x x x 100 zE bevoordeligen

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120h 0,22 zE 1-20j. 100 Be/gEd o x x x x x x 100 aanplant
St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120i 0,20 zE (+LH) 21-40j. 100 Ps o x x x x x x 100 aanplant
Becue L. privaat Venepebos 121a 1,47 (z/w)E 2008 100 (z/w)E z B z B z B B B B B B B B B B B o B B x 100

Becue L. privaat Venepebos 121b 1,33 zE(+LH) 2006 100 zE(+LH) z B z B z B B B B B B B B B B B o B B x 100

ANB openbaar Wippehoek 1a 2,14 LH 2010 100 LH (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) (V) 100

ANB openbaar Wippehoek 2a 2,38 LH 2008 100 LH o x x 100



Eigenaar Statuut Bosplaats Bestand Opp.
(ha) Hfdbmsrt.

Plantjaar/
leeftijds-
klasse

%
inheems Te kappen 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 %inheems

(2034) Opmerking

ANB openbaar Wippehoek 3a 4,42 LH 2008 100 LH o x x 100

ANB openbaar Wippehoek 4a 1,22 LH 2008 100 LH o x x 100

ANB openbaar Wippehoek 6a 2,57 LH 2008 100 LH o x x 100
ANB openbaar Wippehoek 9a 0,91 LH 2010 100 LH o x x 100
ANB openbaar Wippehoek 12a 1,16 LH 2009 100 LH o x x 100

ANB openbaar Wippehoek 14a 0,36 zEl 2010 100 zEl o x x 100

ANB openbaar Wippehoek 15a 0,37 LH 2010 100 LH o x x 100

Legende

E = eindkap O = facultatieve kap
B = facultatieve brandhoutkapEs = eindkap soort

MH = middelhoutkap of actieve hakhoutkap

Er= eindkap bosrand
Z = zuivering HA = hakhoutkap (voorkeurjaar)
X = klassieke hoogdunning

V = veiligheidskapXs = selectieve dunning met nadruk op verwijderen soort



Beheermaatregelen

, Revisie
Pagina 144 van 234

5.7 Bosexploitatie

Voor de bosexploitatie wordt gebruik gemaakt van de talrijke boswegen die in het plangebied
aanwezig zijn. Het gebruik van vaste ruimingspistes in de grotere bestanden is ten stelligste
aan te raden tijdens de eerste exploitatie.
Beschadigde boswegen worden na het beëindigen van de exploitatie in hun oorspronkelijke
staat hersteld.
Bij bosexploitaties op kwetsbare (doorgaans natte of erosiegevoelige) zones wordt gebruik ge-
maakt van aangepaste apparatuur (bvb. lier, lage drukbanden, rupsbanden, paarden) die bo-
dembeschadiging uitsluiten of zijn minst beperken. In het geval ernstige bodembeschadiging
niet kan worden verhinderd, blijven de bomen in het bestand liggen. Ter hoogte van de verschil-
lende motes dient de bosexploitatie omzichtig te gebeuren (ligging van de motes: kaart 2.13).
Om exploitatieschade te beperken wordt exploitatie tijdens de wintermaanden zoveel mogelijk
vermeden.

Schoontijd
In het kader van de omzendbrief ‘Afwegingskader toepassing schoontijd, 2010’ werd een richt-
lijn opgesteld voor het instellen van de schoontijd. Met deze richtlijn wordt getracht de schoon-
tijd meer op maat, op basis van de actuele situatie af te stemmen.

Voor de bestanden in eigendom van ANB wordt een uitbreiding van de schoontijd voorgesteld
van 1 maart tot 15 september op basis van het voorkomen van voorjaarsflora, de specifieke
abiotische (= vochtige) omstandigheden en voor zomerbroeders als Wielewaal, Zomertortel
enz. In de zomer kan evenwel het gekapte hout weggevoerd worden. Voor de overige (private)
bestanden wordt de standaard schoontijd gerespecteerd.

Foto: voor zones met veel voorjaarsflora (hier in het Couthof) wordt best afgeweken van de traditionele
schoontijd waarbij de kappingen zeer omzichtig dienen te gebeuren.

5.8 Brandpreventie

De kans op bosbrand in het gebied is eerder gering. Er worden geen specifieke maatregelen
genomen ter preventie van bosbranden. Bij bosbrand of dreiging van bosbrand kunnen de
hulpdiensten gebruik maken van de bestaande boswegen en zijn de meeste bosdelen snel en
gemakkelijk bereikbaar.
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5.9 Open ruimten

Tijdens de planperiode zullen er 25,6 ha (8,5%) permanent open ruimten in het plangebied
aanwezig zijn. Hiervan zal er 22,1 ha (7,3%) een natuurgericht beheer krijgen. Deze zones be-
staan uit gemaaide of in mindere mate begraasde graslanden, boomgaarden en poelen (dus
exclusief bosranden).

Zie kaarten 5.3a en 5.3b

Waar mogelijk zullen de natuurgerichte beheermaatregelen zoveel mogelijk in samenwerking
met de plaatselijke landbouwers uitgevoerd worden onder de vorm van kostenloze gebruiks-
overeenkomsten.

Een groot deel van de huidige akkers en in mindere mate weilanden met lage ecologische po-
tentie zal worden bebost, zie hiervoor § 5.4.

Wegens de hoge voedselrijkdom van de meeste percelen zal in de meeste gevallen worden
gekozen voor een twee(drie-)voudige maaibeurt per jaar met een evaluatie na vijf à tien jaar
waarbij de eerste maaibeurt dient te gebeuren voor de bloei van het dominante gras. Initieel kan
zelfs gekozen worden om de eerste jaren een drietal keer te maaien. Dit zou een verdere ver-
schraling van de percelen teweeg moeten brengen. De tweede of derde maaibeurt kan vervan-
gen worden door een nabegrazing met een lage veebezetting zijnde 2 GVE/ha. Maaien gebeurt
best gefaseerd waarbij er steeds een kleine strook niet meegemaaid wordt, dit om een toe-
vluchtsoord te kunnen bieden aan ongewervelden en kleine zoogdieren. Jaar na jaar wordt
steeds een andere plek gekozen die niet zal worden meegemaaid.

Vanzelfsprekend dienen aan enkele randvoorwaarden te worden voldaan. Zo dient er op de
graslandpercelen een nulbemesting te worden toegepast. Daarnaast dient het maaisel steeds
te worden afgevoerd. Los daarvan dienen voor enkele types (kamgras-, glanshaver en zilver-
schoongrasland) nog voldaan te worden aan enkele belangrijke randvoorwaarden (zie Figuur
5-1). Zo dient zilverschoongrasland op regelmatige basis overstroomd te worden door de Pope-
ringevaart. Essentieel hierbij is echter wel dat het beekwater niet te lang stagneert in de weilan-
den. Ook zijn er belangrijke randvoorwaarden naar grondwaterstanden. In de vallei van de Po-
peringevaart worden deze echter grotendeels bepaald door het peil van de Poperingevaart zelf.

Voor een algemeen overzicht van de uit te voeren werkzaamheden op de verschillende perce-
len wordt verwezen naar Tabel 5-3. In deze tabel worden uitsluitend de percelen vermeld die
een natuurgericht beheer zullen krijgen.

Figuur 5-1: Schema randvoorwaarden voor de ontwikkeling van o.a. kamgras- zilverschoon- en glansha-
vergraslanden. De grenzen van het gekleurde gebied geven de grenzen weer waartussen de grondwater-
stand jaarlijks kan fluctueren (bron: W. Slabbaert, ANB).
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5.9.1 Maaibeheer en begrazing

In het plangebied zijn verschillende graslanden en open plekken die natuurgericht worden be-
heerd. Per bosplaats zijn dit:

COUTHOF

 Op het kruispunt van wegen wordt ter hoogte van ruïne de open plek behouden en dit
over een oppervlakte van 0,25 ha. Hierbij zullen de lorken worden gekapt rond de ruïne
en zal de imposante Zomereik worden vrijgesteld.

CANADABOS

 Over een oppervlakte van 0,25 ha wordt een centrale open plek gecreëerd in het
Theetbos. Hierbij wordt op het kruispunt van wegen een deel opengekapt en verder ex-
tensief gemaaid.

 Ter hoogte van de parking in 28c wordt tussen de ijle beplanting een hooilandbeheer
gevoerd en dit over 0,25 ha. Dit perceel is nog vrij voedselrijk met soorten als Gestreep-
te witbol, Glanshaver, Paardenbloem en veel Akkerdistel. Dit perceel dient initieel inten-
sief gemaaid te worden.

BARDELENBOS

 De graslandpercelen (of delen van percelen) in het Bardelenbos (14a, 14z, 17x,17y)
zijn vrij voedselrijk met dominantie van Gestreepte witbol, Ruw beemdgras, Engels
raaigras en slechts enkele kruiden als Witte klaver, Vogelmuur, Kruipende boterbloem.
Om de dominante grasfase te doorbreken dient hier initieel vrij intensief gemaaid te
worden met de eerste snede voor de bloei van het gras.

 De laantjes in 14y zullen worden hersteld waarbij de laantjes worden uitgegraven. Dit
beheer dient om de 10 jaar te worden herhaald. Verder wordt hier een hooilandbeheer
gevoerd waarbij gedurende de eerste vijf jaar het beheer geïntensiveerd wordt en
waarbij de eerste snede voor de bloei van het gras wordt uitgevoerd.

 In de NO-hoek van 15 a wordt ter hoogte van de mote een schrale open plek gecreëerd
van ongeveer 0,3-0,5 ha. Deze plek wordt gedomineerd door Gestreepte witbol maar
wel al aangevuld met soorten als Fraai hertshooi en Tormentil. Deze open plek wordt
extensief gemaaid. Rond de open plek worden enkele eiken gekapt om de plek meer
zonbeschenen te maken. De centrale eik blijft evenwel staan omdat deze als “hilltop-
boom” wordt gebruikt voor de talrijk aanwezige Eikenpages.

 Extensief maaibeheer in de boomgaard 12a (zie hiervoor § 5.17.5).

Foto: open plek met mote in het Bardelenbos (15a).



Beheermaatregelen

, Revisie
Pagina 147 van 234

St.- SIXTUSHOEK

 Rond de poel maar ook gedeeltelijk in de randen van de brede grazige stroken (1,2 ha)
wordt initieel een vrij intensief maaibeheer gevoerd ter hoogte van perceel 40. Later kan
het maaibeheer geëxtensiveerd worden. Nu zijn de open plekken nog vrij grazig.

 Rond de “Kluis” aan de abdij van Sint-Sixtus (120c) wordt een reeds bestaande open
plek terug open gemaakt (0,2 ha). Een deel van de opslag wordt gekapt en enkele po-
pulieren worden verwijderd.

 Aan de Hoeslandbeek wordt een extensief maaibeheer gevoerd die eigenlijk aansluit bij
het voorziene mantel/zoombeheer (zie § 5.10). Deze strook werd voorheen ingezaaid
als wildakker. Het inzaaien van allerhande soorten zal worden gestaakt. Deze strook is
uitermate interessant voor Kleine ijsvogelvlinder en verschillende rozensoorten.

 Extensief maaibeheer in de boomgaard 27a (zie hiervoor § 5.17.5).

DOZINGHEM

 Een kleine open plek wordt gecreëerd in 115a waarbij een extensief maaibeheer wordt
gevoerd.

 Het hooilandbeheer in 27a (deel boomgaard) wordt verder gezet maar initieel geïnten-
siveerd en dit over 1,5 ha.

WIPPEHOEK

 In de Wippehoek wordt het gevoerde hooilandbeheer op de percelen 1y, 9y, 10y, 12y
en 13y (= 6,38 ha) verder gezet. Het maairegime dient initieel echter geïntensiveerd te
worden om de dominantie van gras te doorbreken

 Op perceel 5y (4,67 ha) wordt de huidige begrazing behouden met randvoorwaarden
(veebezetting, nulbemesting…). Tijdens het seizoen wordt eerst koeienbegrazing toe-
gepast. Na het bloeiseizoen worden er schapen op het perceel gelaten. De begrazings-
druk dient te worden verlaagd indien de ecologische kwaliteit van het perceel stijgt.

 Ter hoogte van 15y (0,38 ha) wordt een hooilandbeheer gevoerd met nabegrazing
(schapen).

 Paardenbegrazing in 7y en 8y (0,56 ha) met afrastering van poelen.

EIKHOEK

 Paardenbegrazing in perceel 1y (0,71 ha).

EVERSAM

 Over een oppervlakte van 0,15 ha wordt een centrale open plek gecreëerd in het rust-
gedeelte thv 8a/9a/10a. Hierbij wordt een deel opengekapt en verder extensief ge-
maaid.

 Een groot deel van het maaibeheer te Eversam zal worden geëxtensiveerd in het kader
van het voorkomen van verschillende zeldzamere graslandvlinders (o.a. hooibeestje en
Bruin blauwtje). Nu worden de paden 3x per jaar gemaaid waarbij de randen 2x per jaar
worden gemaaid. Dit beheer wordt geëxtensiveerd muv de paden. De paden in het
rustgebied worden zeer extensief gemaaid, zijnde éénmaal om de twee jaar. Voor het
maaibeheer van de paden zie echter het deel openstelling § 8.

5.9.2 Beheer van natte open plekken

BARDELENBOS

 Ter hoogte van bestand 14y (0,87 ha) worden de laantjes terug opengemaakt. Dit zal
een aanzienlijke vernatting van de standplaats veroorzaken. Nu wordt dit perceel nog
gedomineerd door witbol en pitrus in de laantjes. Vermoedelijk kan dit perceel verder
evolueren naar glanshavergrasland (6510).
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Algemene regels (geldig voor elke herstelvariant) naar Van Ryckegem et al., 2013

- Diepte van aanleg: < 30 cm diep
- Waterafvoer: zorg ervoor dat er geen versnelde afvoer is van het water naar de beek:
voorzie daarom in de overgang naar de beek een drempel van minimaal 10 cm ten op-
zichte van de bodem van het laantje.
- Afstand tussen laantjes: voor het herstel is het aangeraden de dichtheid niet te wijzi-
gen tegenover het historische patroon. Hierbij zijn er twee mogelijke herstel varianten
(Figuur 5-2).

Figuur 5-2: Twee mogelijke herstelvarianten van laantjes

1) Greppelfrezen van de laantjes. In de vaak nog slecht zichtbare laantjes worden met
een frees een voor getrokken van 20-30 cm diep, 20-30 cm breed. Het voordeel van
een frees is ook dat de grond op het perceel wordt verspreid (je hoeft geen grond af te
voeren). Deze ingreep is qua herstel en onderhoud de meest economische keuze.

2) Herstel laantjes als gradiënt situatie in percelen. Hierbij worden de randen van ge-
greppelfreesde laantjes afgeschuind of wellicht gewoon gegraven. Met deze maatregel
wordt niet alleen de waterafvoer gerealiseerd maar worden ook interessante
(vocht)gradiënten aangelegd. Deze zijn waardevol voor zowel fauna als flora. Deze
werkzaamheden zijn duurder en vergen ook meer zorg bij uitvoering. Er moeten maat-
regelen genomen worden om perceelsschade door compactering en spoorvorming te
beperken. De uitgegraven grond wordt bij voorkeur afgevoerd. Een andere mogelijkheid
is om deze op het perceel uit te spreiden. door die bv. uit te strooien met een mestkar of
andere machine die zorgt voor een gelijkmatige uitstrooi van de grond. Deze werkwijze
zal moeten uitgetest worden. De herstel- en onderhoudwerkzaamheden worden het
best uitgevoerd bij de laagste grondwaterstanden of wanneer de percelen bevroren zijn,
maar dat graaft moeilijker.

Onafhankelijk van het al dan niet kiezen voor één van bovenstaande systemen dient er
een terugkerend onderhoud van de laantjes voorzien worden om de 8-10 jaar.

WIPPEHOEK

 De hooilandvegetatie (11y) wordt jaarlijks gemaaid en alle maaisel wordt heel grondig
afgevoerd. Het beheer moet optimaal worden afgesteld op het behoud van soorten als
Pinksterbloem, Moerasspirea, Moerasrolklaver, Veldzuring, … om te vermijden dat
Rietgras de bovenhand zou halen. Potenties voor dotterbloemgrasland zijn aanwezig
maar door de hoger gelegen landbouwgronden kunnen deze potenties zich niet ontwik-
kelen.
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Tabel 5-3: Overzicht van de natuurgerichte maatregelen op de verschillende percelen in het plangebied.

bestand opp (ha) beheer nu (2-5j.) beheer later (>5j.) opmerking

Couthof 55a 0,25 2 x maaien en afvoeren eind mei-
september met kappen opslag

2 x maaien en afvoeren eind juni-
september open plek in bos

Canadabos
104 0,25

2 x maaien en afvoeren eind mei-
september met kappen opslag en
verwijderen bomen

2 x maaien en afvoeren eind juni-
september open plek in bos

28c 0,25 2 (3) x maaien en afvoeren eind
mei-september

2 x maaien en afvoeren eind juni-
september

Bardelenbos

12a 1 2 x maaien en afvoeren eind mei-
september

1 x maaien en afvoeren eind juni-
september boomgaard

14a 0,1 2 x maaien en afvoeren eind mei-
september

2 x maaien en afvoeren eind juni-
september

14y 0,87 2 x maaien en afvoeren eind mei-
augustus

2 x maaien en afvoeren juni-
augustus

14z 0,46 2 (3) x maaien en afvoeren eind
mei-september

2 x maaien en afvoeren eind juni-
september

als mantel voor aan-
plant

15a 0,3-05
1 x maaien en afvoeren eind juli-
augustus met verwijdering enkele
eiken

1 x maaien en afvoeren eind juli-
augustus open plek in bos

17x 0,41 2 (3) x maaien en afvoeren eind
mei-september

1 x maaien en afvoeren eind
juni/begin juli

alleen deel aan de
Kooiaardstraat, rest
wordt bebost

17y 0,57 2 (3) x maaien en afvoeren eind
mei-september

2 x maaien en afvoeren juni-
augustus

St.-
Sixtushoek

40 1,2 2 (3) x maaien en afvoeren eind
mei-september

1 x maaien en afvoeren eind juli-
augustus

dreven en open plek
rond poel

120c 0,05-0,1 kappen xPo en opslag kappen opslag en extensief
maaien rond De Kluis

Dozinghem
115a < 0,05 1 x maaien en afvoeren eind juli-

augustus
1 x maaien en afvoeren eind juli-
augustus open plek in bos

27a 1,5 2 x maaien en afvoeren eind mei-
september

1 x maaien en afvoeren eind juni-
september boomgaard

Wippehoek

1y 1,79 2 (3) x maaien en afvoeren eind
mei-september

2 (3) x maaien en afvoeren eind
mei-september speelzone

5y 4,67 begrazing extensieve begrazing of maaibe-
heer met nabegrazing

7y 0,3 (paarden)begrazing extensieve begrazing of maaibe-
heer met nabegrazing

8y 0,27 (paarden)begrazing extensieve begrazing of maaibe-
heer met nabegrazing

9y 1,61 2 (3) x maaien en afvoeren eind
mei-september

1 x maaien en afvoeren eind juni-
september

10y 0,61 2 (3) x maaien en afvoeren eind
mei-september

1 x maaien en afvoeren eind juni-
september

11y 0,93 1 x maaien en afvoeren half juli 1 x maaien en afvoeren half juli

12y 0,7 2 (3) x maaien en afvoeren eind
mei-september

1 x maaien en afvoeren eind juni-
september

13y 1,67 2 (3) x maaien en afvoeren eind
mei-september

1 x maaien en afvoeren eind juni-
september

15y 0,38 2 (3) x maaien en afvoeren eind
mei-september

1 x maaien en afvoeren eind juni-
september

Eikhoek 1y 0,71 (paarden)begrazing extensieve begrazing of maaibe-
heer met nabegrazing

Eversam 8a/9a/10a 0,15 openkappen en extensief maaien 1 x maaien en afvoeren half juli open plek

Door middel van een aangepast maai- en/of begrazingsbeheer kan de oppervlakte
glanshaverhooiland (6510), kamgrasgrasland (rbbkam) en zilverschoongrasland (rbbzil)
toenemen
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5.10 Gradiënten en bosrandontwikkeling

Verspreid over het plangebied worden de bosranden verder ontwikkeld. Zie kaart 5.2 (zie ook
op deze kaart voor nummering per bosplaats).

Bosranden worden in het plangebied aangelegd door in de rand van een bosbestand een hak-
houtkap uit te voeren. Daarna kan de gekapte strook (5 tot 20 m) spontaan ontwikkelen of wor-
den er struiken ingeplant. Bosranden worden best golvend uitgevoerd. Het bosrandbeheer be-
staat er dus vooral in om in een strook van minimaal 5 m tot 15 m naast enkele opgaande bo-
men de overige bomen als hakhout (omlooptijd ± 8-12 jaar) te beheren. De meeste aanplanten
worden aangelegd met een mantel/zoom. In de meeste gevallen worden de mantels opge-
snoeid en vrijgesteld om de 3 à 5 jaar. De zomen (grazige vegetaties aan bos) worden gemaaid
na 15 september (eerste vijf jaar echter vanaf half juli) waarbij het maaisel wordt afgevoerd. In-
dien distelbestrijding moet worden toegepast wordt er tweemaal per jaar gemaaid en dit in juni
en september.

Tabel 5-4: beheer van bosranden (kaart 5.2)
bosplaats nr. locatie lengte beheerder Opmerking

Bardelenbos b2 15a 333m ANB

mantel/zoombeheer  aan oostelijk wandelpad waarbij strook
in hakhout wordt genomen en waarbij het recreatief pad
deels extensief/deels intensief (toegankelijkheid ) wordt
gemaaid.

Canadabos b1 29a 267m ANB jong, mantel/zoombeheer

Canadabos b2 30a 328m ANB jong, mantel/zoombeheer

Canadabos b3 104c/d 211m Ven. Eikenhof Creëeren interne bosrand met afzetten opslag na kap in de
rand langs bospad

Canadabos b4 104d 142m Ven. Eikenhof hakhoutkap zuidrand en aanplanten met Lij/Spork en Hz

Couthof b1 72a 412m ANB afzetten bestaand hakhout in westrand

Couthof b3 50a/55a/
56a 596m ANB afzetten bestaand hakhout

De Lovie b1 105c 350m De Lovie geen klassieke aanleg van bosrand, wel lokaal inkappen
met behoud van bijzondere bomen in de  rand

De Lovie b2 105m/n/
o 380m De Lovie afzetten opslag op moment van kapping

De Lovie b3 105a 52m De Lovie Inbreiding over 10m en inplanten met inheems loofhout

De Lovie b4 105d 163m De Lovie Inbreiding over 10m en inplanten met inheems loofhout

De Lovie b5 105g 198m De Lovie onderhoudssnoei aan rand parking

De Lovie b6 105p 196m De Lovie Inbreiding over 10m en inplanten met inheems loofhout

De Lovie b7 106b/c 249m De Lovie onderhoudssnoei aan rand parking

De Lovie b8 106d 52m De Lovie onderhoudssnoei thv weg naar parking

De Lovie b9 106e 89m De Lovie Inbreiding over 10m en inplanten met inheems loofhout aan
W-rand

Dozinghem b1 27a 79m ANB jong, mantel snoeien

Dozinghem b2 27a 103m ANB jong, mantel snoeien

Dozinghem b3 20a 531m ANB oude bosrand, enkele zE wegdoen, opletten voor koepels.
hb HA + lij,mei,be,hz,tka,rpo

Dozinghem b4 8b 103m ANB jong, mantel snoeien

Dozinghem b5 10b/11a 112m ANB jong, mantel snoeien

Dozinghem b6 7a 70m ANB jong, mantel snoeien

Dozinghem b7 16a 277m ANB afzetten HA, opletten VJ abeel

Dozinghem b8
26e/113
a/114a/1

22a
353 m Divers bosrand aanleggen door verwijderen jonge rB en Hz/zEl/zE

en tKa in HA en inplanten, deel al verhakselt

Dozinghem b9 26/114a 266 m Divers interne bosrand met afzetten hakhout, xpo blijft staan

Dozinghem b10 8a/8b/9a
/10a 548m ANB jong, mantel snoeien

Eikhoek b1 1a 852m ANB jong, mantel snoeien
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bosplaats nr. locatie lengte beheerder Opmerking

Eversam b2 9a 65m ANB jong, mantel/zoombeheer

Eversam b4 8a 62m ANB jong, mantel/zoombeheer

Eversam b5 8a 100m ANB jong, mantel/zoombeheer

Eversam b7 7a 96m ANB jong, mantel/zoombeheer

Eversam b8 6a 568m ANB jong, mantel/zoombeheer

Eversam b9 5a 592m ANB jong, mantel/zoombeheer

Eversam b10 4a 637m ANB jong, mantel/zoombeheer

Eversam b11 3a 407m ANB jong, mantel/zoombeheer

Eversam b12 2a 254m ANB jong, mantel/zoombeheer

Eversam b13 1a 399m ANB jong, mantel/zoombeheer

Eversam b14 12a 577m ANB jong, mantel/zoombeheer

Eversam b15 11a 432m ANB jong, mantel/zoombeheer

Eversam b16 13a 670m ANB jong, mantel/zoombeheer

Eversam b17 7/8/9a 375 m ANB hakhout afzetten in rand aan Eversambeek thv wandelpad
en zoombeheer

St.-
Sixtushoek b1 40d 748m ANB jong, mantel/zoombeheer

St.-
Sixtushoek b2 40b 530m ANB jong, mantel/zoombeheer

St.-
Sixtushoek b3 40c 537m ANB jong, mantel/zoombeheer

St.-
Sixtushoek b4 40a 364m ANB jong, mantel/zoombeheer

St.-
Sixtushoek b5 120i 146m St.-Sixtus vrijstellen van naburig bosbestand en bijsnoeien

St.-
Sixtushoek b6 120h 187m St.-Sixtus vrijstellen van naburig bosbestand en bijsnoeien

St.-
Sixtushoek b7 120g 191m St.-Sixtus vrijstellen van naburig bosbestand en bijsnoeien

St.-
Sixtushoek b8 120f 97m St.-Sixtus vrijstellen van naburig bosbestand en bijsnoeien

St.-
Sixtushoek b9 120a 114m St.-Sixtus afzetten opslag in de zuidrand

St.-
Sixtushoek - 120e 404m St.-Sixtus opslag per 1/3 afzetten, pad aan beek jaarlijks te maaien

Wippehoek b1 15a 202m ANB jong, mantel/zoombeheer

Wippehoek b2 2a 570m ANB jong, mantel/zoombeheer

Wippehoek b3 4a 546m ANB jong, mantel/zoombeheer

Wippehoek b4 3a/6a 1489m ANB jong, mantel/zoombeheer

Wippehoek b5 9a 378m ANB jong, mantel/zoombeheer

Wippehoek b6 12a 387m ANB jong, mantel/zoombeheer

Langs verschillende dreven of paden wordt een aangepast maaibeheer gevoerd met afvoer van
het maaisel en dit voor het behoud en de ontwikkeling van heischrale en andere bijzondere ve-
getatie in de bermen van deze dreven, paden of bosranden. Deze bermen worden weergege-
ven op de maaikaart 5.3. Het gaat hier om volgende bermen/paden:

locatie lengte beheerder beheer Opmerking
centrale essen-
dreef Couthof 1230m ANB afzetten opslag in dreef en extensief

maaibeheer (half juni-begin juli)
veel oud-bosplanten (bosorchis, hemelsleu-
tel…)

overige paden
couthof 2270m ANB extensief maaibeheer met afvoeren

maaisel (half juni-begin juli) oud-bosplanten op pad

tss 105b en
105c 173m De Lovie extensief maaibeheer met afvoeren

maaisel (juli)
vrij schraal (Fraai hertshooi, Blauwe knoop,
Grote keverorchis en Tormentil)

zuidrand 105c 363m De Lovie extensief maaibeheer met afvoeren
maaisel (half augustus/september)

heischrale rand met veel havikskruid, man-
netjesereprijs, liggend/fraai hertshooi

tss 106b en
106c 2x120m De Lovie gazonbeheer bermen richting parking

feestzaal liggende vleugeltjesbloem

15a 580m ANB extensief maaibeheer bosweg met veel Tweenervige zegge, Bleke zegge,
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locatie lengte beheerder beheer Opmerking
afzetten hakhout in de rand Tormentil….

paden rustge-
bied 300m ANB extensief maaibeheer (éénmaal om de

2jaar) -

paden Eversam 3163m ANB intensief maaibeheer paden, gefa-
seerd maaibeheer randen

ikv graslandvlinders, maaibeheer in de rand
extensiveren (niet vroeger dan half juli)

randstrook Po-
peringevaart 1028m ANB ruigtebeheer ikv migratie van Kamsa-

lamander (zie § 5.11) slechts nadat Reuzebereklauw bestreden is

bosrand fiets-
pad Bankelin-
deweg

620m gemeente
Vleteren

extensief maaibeheer bosrand en
individueel uithalen grote bomen

schrale bosrand met rozen en veel Fraai
hertshooi

Merk verder op dat alle bosranden die palen aan landbouwgronden moeten onderhouden wor-
den. Hierbij wordt overhangend hakhout en takken op regelmatige basis gekapt.

5.11 Specifieke maatregelen ter bescherming van fauna en flora

5.11.1 Hazelworm

Hazelworm komt binnen het plangebied voor in de Lovie ter hoogte van de Krombeekseweg en
langs de centrale dreef in de Sixtushoek. Historische waarnemingen zijn verder gekend van het
Bardelenbos en het Couthof (2002). Door de ontwikkeling van (interne) bosranden ter hoogte
van Dozinghem, Bardelenbos, Couthof en de Sixtushoek en een aangepast maaibeheer langs
de Bankelindeweg te Dozinghem en in de bospaden van het Bardelenbos (15a) worden de ge-
schikte biotopen bewaard en verder uitgebreid. Om voor de Hazelworm geschikte schuilplaat-
sen te voorzien worden in de bestanden die aansluiten op gekende vindplaatsen bij dunningen
kleine stapelplaatsen van kroonhout aangelegd. Takhout van verschillende dimensies, dus ook
zwaar kroonhout, moet in dergelijke houtstapels aanwezig zijn. De houtstapels komen te liggen
nabij bosranden.

5.11.2 Kamsalamander en Vinpootsalamander

De Kamsalamander heeft een voorkeur voor relatief grote, diepe poelen, die gedeeltelijk be-
groeid zijn met waterplanten, waarin ze kunnen schuilen en die dienen voor de eiafzet, maar
waarin ook open plekken voorkomen die gebruikt worden voor de paring. Uiteraard mogen ze
niet verontreinigd zijn en komen er geen vissen en watervogels (eenden en ganzen) in voor. Als
vuistregel voor de omvang van een poel kan een oppervlak van minimaal 100-200 vierkante
meter worden aangehouden. De dieren worden echter ook in opmerkelijk grotere en kleinere
wateren aangetroffen. De wateren zijn dieper dan 50 centimeter en vallen hooguit sporadisch
droog. Andere gunstige elementen zijn een beperkte beschaduwing en de aanwezigheid van
andere wateren binnen een straal van 400 meter te midden van een soortvriendelijk habitat,
met bos of struweel, vochtig extensief beheerd weiland en houtige kleine landschapselementen.
De ruimte tussen de verschillende deelbiotopen moet geschikt zijn voor migratie. Deze migratie
van land- naar waterbiotoop en naar nieuwe voortplantingspoelen gebeurt veelal langs lijnvor-
mige landschapselementen als heggen en rijen knotbomen. Ook perceelsranden met ruigte-
kruiden, extensief beheerde graslanden en rietkragen worden als migratieroute gebruikt. Akkers
en intensief beheerde weides zijn niet geschikt en worden gemeden. De Kamsalamander gedijt
optimaal in gebieden met een hoge dichtheid aan voortplantingsplaatsen. Omdat de soort sterk
aan water is gebonden - volgens sommige onderzoekers zouden bepaalde individuen zelfs het
hele jaar door in het water vertoeven - moeten de foerageergebieden op het land in de onmid-
dellijke nabijheid van de voortplantingsplaatsen liggen. Een kleinschalige structuur van het
landschap met geschikte migratieroutes en heel wat schuilmogelijkheden rond en tussen de
verschillende poelen is dus erg belangrijk.

De recente vindplaatsen van Kamsalamander bevinden zich allen in drie recent gegraven poe-
len in de Wippehoek ter hoogte van 9y en in 12y. In de omgeving van 12y is een cluster van
waarnemingen waar te nemen van de Beukmolenstraat, Vlasbloemstraat, Omloop-Noord en de
Molenstraat. Ter hoogte van 8y, 9y, 12y en 13y worden nieuwe poelen aangelegd om zo de
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cluster van poelen uit te breiden. Verder worden best enkele poelen langs de Poperingevaart
(p8 en p9) om de vijf jaar afgevist worden wegens de jaarlijkse overstroming door de Poperin-
gevaart. Aansluitend bij deze maatregelen wordt een extra houtkant (h7) aangelegd ten noor-
den van 9y om infiltratie van hoger gelegen landbouwgronden te beperken. Langs de Poperin-
gevaart wordt ter hoogte van 5y/7y/8y en 9y een ruigtestrook aangelegd (dus deels langs het
wandelpad thv 8y en 9y). Deze brede oeverstrook met ruigte, struweel en hier en daar wat bo-
men fungeert als migratiecorridor voor Kamsalamander. Een gelijkaardig voorbeeld is te vinden
in het oeverzoneproject ’t Reepje net stroomopwaarts aan de ring van Poperinge. Medewerking
van de VMM is hier waarschijnlijk vereist. Deze aanleg van een ruigtestrook langs de Poperin-
gevaart kan slechts plaatsvinden indien de bestrijding van Reuzenbereklauw achter de rug is.
Ter hoogte van 5y dient de afrastering 5 à 10 meter naar binnen verplaatst te worden om zo
een ruigtestrook te voorzien. Een mogelijke migratiebarrière die evenwel dient overwonnen te
worden is de Poperingestraat tussen 5y en 7y. Hier stroomt de Poperingevaart echter via een
kleine brug onder de Poperingestraat. Onder de Poperingestraat is nog een nauwe doorgang nl.
een uitloper van de “Overdracht”. Mits die geruimd wordt (bij aanleg van een fietspad, op per-
ceel 7y, vermoedelijk anno 2015) kan dit een belangrijke migratiecorridor vormen tussen perce-
len 5 en 7.

Bossen en bosranden zijn nog meer voor Vinpootsalamander van belang. Voortplantings-
plaatsen bevinden zich vaak in of nabij een bos, meestal op minder dan 300m van een be-
staand boscomplex. De soort heeft er een voorkeur voor koele, heldere, halfbeschaduwde klei-
ne wateren zoals bospoelen, bronnen, sloten of beekjes met zwak stromend water maar even-
zeer in met water gevulde karrensporen en natte depressies. In het bosbeheer zal met deze
kleine structuurelementen dan ook rekening worden gehouden. Op het land overwinteren en
verschuilen Vinpootsalamanders zich onder dood hout, houtstapels, stronken, stenen en in ho-
len van kleine zoogdieren. In het plangebied worden heel wat nieuwe poelen voorzien in het
verspreidingsgebied van Vinpootsalamander in het Couthof/Bardelenbos en de Canadabossen.

5.11.3 Boombewonende bosvogels en vleermuizen

Een voldoende dichtheid aan bomen met holtes zijn nodig voor de populaties van boombewo-
nende vleermuizen (Rosse vleermuis, Baardvleermuis, Watervleermuis, Gewone grootoor-
vleermuis, …). Om de aanwezige populaties te kunnen behouden en versterken, wordt er ze-
ker in het openbaar deel omzichtig omgesprongen met het kappen van dikkere bomen. Normali-
ter worden bomen met een omtrek vanaf 2,5 m in ieder geval behouden tenzij bij veiligheidsrisi-
co. Kappingen van bomen met holtes waar eventueel een vleermuizenkolonie aanwezig zou
kunnen zijn, kan maar enkel gebeuren als er vooraf een onderzoek is uitgevoerd, dit geldt ook
voor de private bestanden. Onderzoek van bomen met holtes gebeurt best in de maand maart
(of september). In De Lovie (105g en 106d) komen vermoedelijk koloniebomen voor waarvan
één in een Amerikaanse eik (106d). In het Couthof werden twee koloniebomen teruggevonden
(zie kaart 2.11g). Hierbij moet toch wel een belangrijke kanttekening worden gemaakt. Vleer-
muizenkolonies kunnen meerdere bomen gebruiken doorheen het seizoen en kunnen van jaar
tot jaar ook in andere bomen te vinden zijn (dus andere bomen die niet op kaart 2.11g staan).

De ijskelder in het kasteelpark van het Couthof zal worden gerestaureerd waarbij vleermuis-
vriendelijke inrichtingsmaatregelen zullen worden aangewend.

De aanwezigheid in de Canadabossen, Dozinghem en het Couthof van Wielewaal is vrij uniek
binnen de regio. Het voorkomen van de Wielewaal in het plangebied wordt verzekerd door het
behoud van grote populieren in het plangebied (zolang ze geen veiligheidsrisico inhouden). Ook
wordt lokaal terug populier ingeplant bij bebossing zoals in de Canadabossen (32a/33a).

Vermoedelijk kan Matkop zijn aanwezigheid in het Couthof uitbreiden door de ontwikkeling van
nattere bostypes. Door ouder worden van de bossen en toename dood hout is het behoud van
deze sterk achteruitgaande soort verzekerd (ook ideaal voor soorten als Wespendief).
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Het beheer bevordert de habitatvereisten van Middelste bonte specht (recent te Dozinghem
en het Couthof) door het bevorderen van soorten als Zomereik en Gewone es bij de selectieve
dunningen. Deze bomen worden vrijgesteld als toekomstbomen en een aantal ervan worden
behouden tot natuurlijk afsterven. Beide boomsoorten hebben een ruwe schors, die voor Mid-
delste bonte specht zeer belangrijk is. Door de ontwikkelingskansen van beide boomsoorten te
bevorderen, wordt het voorkomen van geschikt habitat voor de Middelste bonte specht gega-
randeerd.

De faunistische waarde van Wippehoek moet eerder worden gezocht in de aanwezigheid van
minder algemene akkervogels. Patrijs (twee koppels), zangpost van Sprinkhaanzanger, twee
zangposten van Kwartel, meerdere zangposten van Gele kwikstaart, Veldleeuwerik, Gras-
mus en Kneu zijn belangwekkend genoeg om op deze soorten in te zetten via de aanleg van
gorzenakkertjes, duo- of trioranden, keverbanken …Naast akkervogels doen ook rietvogels het
in dit door akkers gedomineerde landschap nog redelijk met o.a. een zangpost van Kleine Ka-
rekiet, twee zangposten van Blauwborst en één van Rietgors in de westelijk aangrenzende
sloot.

5.11.4 Gorzenakkertjes

In verschillende percelen van ANB worden granen ingezaaid  (veelal tarwe, gerst, soms
zonnebloemen) als voedsel voor de overwinterende vogels zoals gorzen, vinken, patrijzen,…. . Dit
wordt toegepast in de zaadboomgaard perceel 31a (Canadabos) en niet-bebost gedeelte van het
geboortebos perceel 40a (Sint-Sixtushoek). Telkenjare ondergaan deze percelen een
grondbewerking waarna de granen worden ingezaaid. Jaarlijks worden hierbij akkervogeltellingen
uitgevoerd m.m.v. Natuurpunt.

5.11.5 Kale (rode )bosmier

Het voorkomen van meerdere koepelnesten van Kale (rode) bosmier en de kruising met Behaarde
rode bosmier in De Lovie, Canadabossen en Dozinghembos is goed gedocumenteerd. In de
betrokken bestanden wordt bijzondere aandacht besteed aan deze soort en worden maatregelen
genomen om in de uitbreiding van deze bosmiersoort te voorzien. De bosmieren kunnen zich over
grotere afstanden verspreiden wanneer gevleugelde vrouwtjes worden voortgebracht die
uitzwermen. Dit gebeurt echter zelden en slechts een gering percentage van de bevruchte
koninginnen slaagt erin een nieuw nest te stichten. Het is immers niet alleen noodzakelijk dat ze
een geschikte nestplaats vinden maar ze moeten ook in staat zijn een eerste broed groot te
brengen. Daarvoor hebben ze hulp nodig van werksters en die zijn afkomstig van een andere
mierensoort – de Grauwzwarte mier (Formica fusca). Deze soort is echter afwezig binnen het
plangebied. Meestal gebeurt de verspreiding door nestafsplitsing, waarbij een moedernest
dochternesten voortbrengt. In dergelijk geval verloopt de uitbreiding naar andere gebieden echter
zeer langzaam en slechts binnen een afstand van 150 m. Het is ook noodzakelijk dat voldoende
bosverbindingselementen in het landschap aanwezig zijn om de uitbreiding naar andere bosdelen
mogelijk te maken (zie Figuur 5-3 en Figuur 5-4). M.a.w. door hun beperkte dispersiecapaciteit (+
het ontbreken van dienaarmieren) is de bosmier een ‘oppervlaktedier’. Bosmieren zijn meer gebaat
bij uitbreiding van oppervlakte aan habitat dat lopend bereikbaar is en kan bezet worden door het
afsplitsen van dochternesten (Loones et al., 2008).

De nesten liggen doorgaans niet regelmatig over het terrein verdeeld, omdat de voorkeur uitgaat
naar de bosranden. Het behoud van een ijle bosrand is dan ook belangrijk.

 het omzichtig (uit)kappen van (overhangende) bomen (indien nodig), zodanig dat de
aanwezige nesten en de omgeving ervan niet worden beschadigd (zie kaart 5.2: bos-
rand beperkt afzetten ikv bosmieren) gecombineerd met lokaal laten liggen van zaagsel
(nestmateriaal). Hierbij kunnen na het hakhoutbeheer een aantal loten doorgroeien en
pas na een vijftal jaar terug worden afgezet;
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 creëren van open plekken van 25-50m breed en 1,5-3 x de boomhoogte met de punt
naar het zuidoosten;

 het behoud van een aandeel naaldhout (Lork) in combinatie met diverse loofbomen;
 rust en bescherming tegen verstoring worden gewaarborgd (moeilijk haalbaar langs het

wandelpad in de Canadabossen thv 4a);
 bosrandontwikkeling met Z/ZW inval van zonlicht;
 vellen van een aantal binnenste bomen langs randen die weinig zonlicht ontvangen,

zoals noordelijke bosranden in Dozinghem en de Canadabossen.
 het behouden en/of het inbrengen van bosbomen en –struiken met veel bladluizen (=

voedselbomen), zoals Eik, Linde, Lork maar ook Tamme kastanje (!) en dit binnen een
100m zone rond het nest.

 aanleg van corridors voor geïsoleerde nesten zoals de interne bosrandontwikkelingen in
de Canadabossen en Dozinghem.

 manueel verwijderen van bramen en Adelaarsvaren van plotseling geëxposeerde koe-
pelnesten.

 afpalen van koepelnesten langs exploitatieroutes (van belang bvb langs langs het wan-
delpad in de Canadabossen thv 4a)!

Belangrijk is verder dat de jonge bosbestanden een open (bodem)structuur behouden en ter-
reinelementen bezitten die geschikt zijn voor nestbouw, zoals oude boomstronken of liggende
houtstammen. Ook het beheer in de omliggende bestanden – waarin (nog) geen bosmieren
voorkomen – moet op de soort worden afgestemd. In grotere bossen kan het kappen van open
plekken bevorderlijk werken voor bosmieren, omdat hierdoor randsituaties worden gecreëerd
die meer geschikt zijn voor bosmieren als leefgebied dan het gesloten bos. Onder gunstige om-
standigheden kan een kolonisatie van nieuw bos reeds na een zevental jaren plaatsvinden. Op
open plekken in bestaand bos kan dit al na een jaar gebeuren. Hierbij moet echter opgemerkt
worden dat verdwijning van populaties, zoals langs de Haringebeek en de noordrand van de
Canadabossen, meestal definitief zijn.

Figuur 5-3: Beleidskaart met de verweving van deel A met 5 corridors tussen verschillende bospercelen
(bron: Loones et al., 2008).
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Figuur 5-4: Beleidskaart met de verweving van deel B met boscorridors tussen voorlopig nietbosmier-
habitat langs structurerende beekvalleien (bron: Loones et al., 2008).

Foto links: indien bosmierenkoepels niet regelmatig vrijgesteld worden kunnen ze snel overwoekerd wor-
den door Adelaarsvaren, rechts: populieren worden te Dozinghem zolang mogelijk behouden voor Wiele-
waal.

5.11.6 Oud-bosplanten en voorjaarsflora

Vooral in het Couthof komen interessante vegetaties met oud-bosplanten voor. Tijdens bosex-
ploitatie wordt er op toegezien dat deze zones worden gespaard. In de praktijk zal hier voorna-
melijk een nulbeheer worden gevoerd of zullen de kappingen zeer extensief gebeuren. In de
zones met een uitgebreide voorjaarsflora wordt de schoontijd aangepast (1 maart – 15 septem-
ber).

5.11.7 Autochtone bomen en struiken

Kenmerkend voor het plangebied is de aanwezigheid van een groot aantal autochtone bomen,
struiken en rozensoorten. Hun belangrijke wetenschappelijke waarde volgt verder uit de zeld-
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zaamheid van autochtoon genetisch materiaal in onze contreien. Ze vertegenwoordigen een
belangrijke (genetische) component van de biodiversiteit in het gebied. Daarnaast mag ook hun
cultuurhistorische waarde niet worden onderschat. Vaak maken ze deel uit van relicten van in
onbruik geraakte beheervormen zoals kruishagen, hakhoutstoven en dergelijke meer. Naar
aanleiding van de inventarisatie in de regio worden enkele aanbevelingen gedaan over het be-
heer van de gevonden soorten. Deze aanbevelingen omvatten onder meer:

 Het veiligstellen van de genenbrongebieden door verwerving van de groeiplaatsen en
de (ruime) omgeving ervan. Eventueel kunnen hiervoor ook beheerovereenkomsten
worden afgesloten. Vervolgens wordt er gezorgd dat locaties met een hoog aantal au-
tochtone genenbronnen in verbinding kunnen staan met reeds aanwezige
(bos)structuren om zo uitwisseling mogelijk te maken.

 Het gebruik van autochtoon plantmateriaal bij beplantingen. De laatste 10 jaar maakt
het ANB enkel gebruik van autochtoon struik- en struweelmateriaal van het BDW (Bra-
bantsDistrictWest) bij bebossingen in het plangebied.

 Vergroting van bosjes die te klein zijn in relatie tot het ecologisch minimumareaal. Het is
in dit geval beter om niet pal tegen het bos aan te planten, omdat daarmee een scha-
duwrijk groeimilieu wordt gecreëerd dat nadelig is voor de karakteristieke soorten. Aan-
bevolen wordt om een strook van minstens 8-10 m open te houden tussen de oude en
de nieuwe bebossingen.

 Aanleg van bufferzones, die beschermen tegen inwaaien van mest- en sproeistoffen of
beschadigingen. Dit kan door bosuitbreiding (zie punt hiervoor) of aanwijzing van stro-
ken grasland of akker met geen of slechts geringe bemesting en/of pesticidengebruik.
Aansluitend hierop wordt best geen toestemming gegeven om grasland te scheuren
omdat dit grondgebruik een grotere negatieve invloed heeft op aangrenzende beplan-
tingen.

 Het oogsten van stekken en zaden, zeker daar waar de bescherming ontoereikend is.
 Beperken of achterwege laten van plantgoed van niet-autochtone herkomst in de om-

geving van de genenbronnen en in de beschermingsgebieden. Het betekent niet alleen
floravervalsing maar door kruisbestuiving kunnen bijzondere en zeldzame autochtone
populaties “besmet” geraken.

 Het behoud van autochtone bomen en struiken bij bosexploitatie.
 Het voeren van een op natuurontwikkeling en/of op herstel/behoud van actief hakhout

beheer. Vooral rozen- en meidoornsoorten maar ook wilde fruitbomen (Mispel) zijn
lichtminners. Vooral in de bosrand kan aan dergelijke soorten aandacht worden besteed
door middel van een lichte dunning (zie kaart 5.2). Voorbeelden hiervan zijn langs de
Gravendreef, westrand van 72a (Couthof), randen van het Theetbos, rand Haringebeek
(Canadabos), randen Bardelenbos (15a en 17a) en noordrand van het bos aan de Sint-
Sixtusabdij en langs de Hoeslandbeek.

5.11.8 Bos(zoom)vlinders en graslandvlinders

Kleine ijsvogelvlinder is volop aan een opmars bezig in de streek. Deze soort komt vrij ver-
spreid in het plangebied voor. Een gericht mantel/zoombeheer kunnen de waard- en voedsel-
planten (Kamperfoelie en braam) voor Kleine ijsvogelvlinder ten goede komen ook. Als de kam-
perfoelie bij het reeds voorziene paden- en mantel-zoom-beheer speciaal in de gaten gehouden
wordt kan Kleine ijsvogel hier ongetwijfeld van profiteren.  Bovenstaande maatregelen kunnen
ook geschikt zijn voor soorten als Grote weerschijnvlinder en Keizersmantel, zwervers die af
en toe gespot worden in de streek (o.a. de Galgebossen).

Keizersmantel legt graag zijn eitjes in bomen met ruwe schors (populier!). Rond deze bomen
dient de waardplant (bosviooltjes) aanwezig te zijn (Weidemann, 1986) en dient de bedekking
van de kroonlaag niet gesloten te zijn. Verder dienen nectarbronnen als Koninginnenkruid en
distels aanwezig te zijn.
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Figuur 5-5: Aanduiding van het verschil in plekken voor ei-afzet  en plekken waar de rupsen ontwikkelen
(in Wallis de Vries et al., 2013 uit Weidemann, 1986).

De aanwezigheid van vocht is een belangrijke vereiste voor de Grote weerschijnvlinder. Wilgen
zijn de voornaamste waardplanten. Dit biotoop is slechts vrij marginaal aanwezig in het plange-
bied (lokaal in de Canadabossen en in het Couthof). Aangezien de Grote weerschijnvlinder
nogal opvallende rupsen heeft, kunnen er best geen nestkasten geplaatst worden in gebieden
waar deze vlinder te vinden is. Studies wijzen uit dat een bos minstens 50 ha groot moet zijn
om een leefbare populatie te huisvesten (dit geldt trouwens ook voor Keizersmantel en Kleine
ijsvogelvlinder). Voor een duurzame netwerkpopulatie op lange termijn wordt 250 ha als onder-
grens gehanteerd.

Voor de zeldzamere graslandvlinders zoals Bruin blauwtje en Hooibeestje dient het maaibe-
heer langs de paden te Eversam geëxtensiveerd te worden, zie echter § 5.9.1. en § 5.13.2.

5.12 Dood hout en oude bomen

Dood hout
Over het volledige plangebied bedraagt het percentage staand dood hout 6,4% (~ 13% indien
rekening wordt gehouden met liggend dood hout) van het volume. De LSVI-tabellen voor het
deelgebied geven een ‘voldoende score, B’ voor de aanwezigheid van dood hout in de aanwe-
zige boshabitats (9120 en 9130) van het deelgebied ‘Sixtusbossen’. Om het aandeel dood hout
te behouden en beperkt te verhogen, worden volgende maatregelen genomen:

Nulbeheer: in enkele delen van bestanden in het Couthof (o.a. 50a, 51a, 55a, 60a en 62a)
wordt er tijdens de planperiode niet (of beperkt) gekapt waardoor oudere bomen in hun af-
takelingsfase komen.
Facultatief beheer: in enkele oude bestanden van het Couthof en het Bardelenbos worden
er tijdens de planperiode zo weinig mogelijk gekapt waardoor oudere bomen in hun aftake-
lingsfase kunnen komen.



Beheermaatregelen

, Revisie
Pagina 159 van 234

Er moet niet alleen variatie zijn in structuur (staand, liggend, dik, dun) maar ook in verschil-
lende boomsoorten dood hout. Verschillende diersoorten zijn afhankelijke van verschillende
boomsoorten.
Bij exploitatie worden dode bomen zoveel mogelijk ongemoeid gelaten, in de private be-
standen kan dit eventueel ook gebeuren. In eenvormige bestanden kunnen afstervingspro-
cessen ook door het ringen of omtrekken worden geïntroduceerd.

Met de vooropgestelde maatregelen wordt verwacht dat het totale volume dood hout binnen de
planperiode sterk zal toenemen.

Oude bomen
Het aandeel oude bomen in het bosgebied is beperkt en
oude bomen zijn vooral aanwezig in de dreven en de
oudere bosbestanden in de omgeving het Couthof, De
Lovie en aan de Sint-Sixtusabdij. In het openbaar deel
blijven de bomen met een omtrek van 2,5 m of meer,
die geen veiligheidsrisico vormen, staan. Uitzondering
hierop wordt gemaakt voor zware Am. Eiken die bij ver-
storing van het bosbestand door massale verjonging
kunnen worden gekapt of eventueel geringd. In de pri-
vate bestanden wordt ook aandacht gegeven aan het
behoud van oude bomen zonder hier een omtreknorm
aan te houden. In de bestanden waar oude bomen ont-
breken worden enkele bomen als toekomstbomen aan-
geduid. Specifiek beheer voor oude bomen wordt weer-
gegeven in § 5.17.3.

5.13 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. recreatie en toegankelijkheid

5.13.1 Wegennet en opengestelde boswegen

Binnen de afbakening van het beheerplan wordt de recreatieve functie geoptimaliseerd door:

Wandelpaden

Er is een vrij dicht netwerk van wandelpaden aanwezig. In het Theetbos (Canadabos) wordt de
toegankelijkheid op de paden uitgebreid. Nu loopt een GR-pad in de zuid- en oostrand van het
bosperceel. Binnenkort zijn quasi alle paden toegankelijk voor wandelaars.

Bij de definitieve inrichting van perceel 17 in het Bardelenbos zal binnen de planperiode een
wandelmogelijkheid gecreëerd worden tussen de Eikenkappersdreef en de Kooiaardstraat over
de percelen 17y1, 17a, 17b en 17x, langs de Bernardsbeek.

Aangezien in De Lovie, het Theetbos en de Sint-Sixtushoek wandelpaden aanwezig zijn die vrij
toegankelijk zijn dienen deze paden tijdens jachtdagen met een duidelijke signalisatie te worden
voorzien. Eventueel kunnen deze paden tijdelijk worden afgesloten. In dit geval wordt er een
omleiding voorzien.

Zolang het jachtrecht niet afloopt in het Couthofbos (eind 2015) wordt het openbaar deel van
het bos niet opengesteld voor publiek met uitzondering van occasionele geleide wandelingen.
Vanaf 2016 zal een beperkt gedeelte van het openbaar bos opengesteld worden om de Ga-
paardstraat met de Gravendreef te verbinden. Ten noorden van de Gravendreef kan een bijko-
mende wandellus ontwikkeld worden als de drie aparte bosgedeelten kunnen verbonden wor-
den (zie ook § 4.3).
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Fietspaden
Naast het functioneel en provinciaal fietsroutenetwerk die op verharde wegen langs het plange-
bied lopen, wordt er nog een 2,5 km extra MTB-en ruiterpad binnen het plangebied afgebakend.
In het domeinbos wordt ten noorden en ten westen van het Jagershof (Dozinghem en Canada-
bos) een ruiter- en mountainbikepad aangelegd. Deze paden lopen slechts gedeeltelijk over
een afzonderlijke bedding en zijn deels niet toegankelijk voor wandelaars.

Ruiterpaden
Buiten de bestaande ruiterpaden in de Wippehoek en in de Eikhoek wordt het ruiterpad nog
uitgebreid en dit ten noorden en ten westen van het Jagershof, zie bij hierboven bij “fietspaden”

Gemotoriseerd verkeer
In het plangebied komen enkele (half)verharde wegen voor die enkel toegankelijk zijn voor ge-
motoriseerd verkeer zijnde: ten oosten van het Theetbos, de west- en noordkant van perceel 30
en de oostkant van perceel 70a en de oostkant van de percelen 40a en 40b, de zuidrand van
113a en 122a te Dozinghem, de landbouwweg in de westrand van 19a vanaf de Kooiaardstraat
(Bardelenbos), de weg komende van de Leeuwerikstraat richting militair kerkhof te Dozinghem
en de weg ten westen van 21a komende van de Nachtegaalstraat te Dozinghem. Deze wegen
zijn toegankelijk voor de aangelanden en hun bezoekers, als doorgang voor plaatselijke land-
bouwers en/of occasioneel gebruik door bosexploitanten.

Ruimingspistes
Ruimingspistes of exploitatiepaden die niet samenvallen met een toegankelijk pad zijn niet toe-
gankelijk.

5.13.2 Maaibeheer van de paden

Op basis van het te voeren maaibeheer i.k.v. toegankelijkheid worden de wandelpaden in het
plangebied ingedeeld in vier groepen (zie kaart 5.3), namelijk:

 Paden periodiek te maaien ten gevolge van de distelbestrijding, 4 m breed en 2 x/jaar;
tot einde beheerplan

 Paden periodiek te maaien ten gevolge van de distelbestrijding, 4 m breed en 2 x/jaar;
tot 2020

 Pad periodiek te maaien ten gevolge van de distelbestrijding, 4 m breed en 2 x/jaar; tot
2025

 Paden periodiek te maaien, 2 m breed en meermaals per jaar

Het hoofdpadennet wordt goed onderhouden. Dit houdt in dat het intensief gebruikte loopvlak-
gedeelte (ongeveer 1,5-2 m) een vijftal maal per jaar wordt gemaaid. Grote delen ervan zullen
ten gevolge van het intensief gebruik een korte tredvegetatie krijgen, waardoor er in de toe-
komst weinig moet gemaaid worden. De overgangsgedeelten naar de perceelsbegrenzing (ha-
gen, afsluitingen, enz) worden initieel tweemaal per jaar (met behulp van een maaibalk) ge-
maaid, waarbij het maaisel wordt afgevoerd. Bij hoge grasbegroeiingen van is het aangewezen
om reeds een eerste maal eind mei – begin juni te maaien, en een tweede maal in de tweede
helft van september – begin oktober. Belangrijk hierbij is dat het maaibeheer na verloop van tijd
geëxtensiveerd dient te worden.

Naderhand wordt het maaibeheer in een deel van de bermranden ten behoeve van boszoom-
vlinders geëxtensiveerd door de buitenste 1m-strook enkel om de 2 jaar te maaien in het najaar
en de andere helft ongemoeid te laten. Op die manier gaat de ene helft kortgeschoren de winter
in (voor kieming) en levert de andere helft een geschikt overwinteringsplek aan rupsen en pop-
pen van zandoogjes en andere vlindersoorten zoals Bruin blauwtje en Hooibeestje. Ook de
voorjaars- en zomerbloei kan ongehinderd plaatsvinden. Het secundair padenstelsel zal vooral
als exploitatieweg worden gebruikt. Afhankelijk van het gebruik ervan, kan worden geopteerd
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om niet te maaien of slechts één- of maximaal tweemaal per jaar een smalle wandelstrook te
maaien.

Foto: zomen van wandelpaden worden best extensief gemaaid zoals hier in de Wippehoek (6a).

5.13.3 Recreatieve infrastructuur

Toegankelijkheidsborden
Er worden ongeveer 125 borden geplaatst of oude borden vervangen die de toegankelijkheid
regelen. Het betreft toegankelijkheidsborden (A00 = uitsluitend toeg. voor voetgangers, A01 =
toeg. voor fietsers, A02 = toeg. voor ruiters en A14 = honden aan de leiband), zoneborden (Z01
= speelzone) en verbodsborden (V00/01/02 resp. verboden voor voetgangers/fietsers/ruiters,
V05 = verboden voor motorvoertuigen en V14/V15 = verboden toegang wegens afsluiten van
privé-eigendom resp. openbaar eigendom). Deze borden worden geplaatst of voorzien door
ANB voor hun eigendommen, voor de private eigenaars worden deze voorzien door de Bos-
groep. Voor de plaatsing van de toegankelijkheidsborden wordt verwezen naar kaarten 5,5a, b,
c en d.

Aan het Theetbos en op enkele plekken te Dozinghem (zie onder) worden aanwijzingsborden
geplaatst (F99c) die het gemotoriseerd verkeer voor aangelanden regelt. Deze borden worden
voorzien door de gemeente Vleteren en de stad Poperinge.

Infopanelen en bewegwijzeringsborden
Naast de bewegwijzeringsborden die de algemene toegankelijkheid regelen (verbods- en toe-
gangsborden), wordt nog een onderscheid gemaakt tussen infoborden en welkomstborden
(kleine info-, grote info- en tafelbordmodellen).

Voor de Infopanelen zijn er drie modellen:

 Grote infoborden betaan uit drie luiken zoals op de drie openbare parkings.
 Kleine infoborden in één luik waarop plan van het gebied staat (Canadaweg,

Nonnenstraat, Koekuitstraat, Poperingestraat) of uitleg over aanwezige fauna-flora
elementen (amfibieën, zaadboomgaard), of oorlogrelict WOII of geboortebomen.

 Infobord als tafelmodel zoals oorlogrelict WOII, klimaatbos
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Er worden 2 bijkomende infoborden voorzien aan de ingangen van het Couthof in het kader van
het te voeren beheer en de aanwezige natuurwaarden. De plaatsing van de infoborden worden
weergegeven op kaarten 5,5a, b, c en d.

Barelen
Om ongewenste recreanten en voertuigen buiten de bosgebieden te houden, zijn er in het plan-
gebied een tachtigtal barelen aanwezig, nml.: enkele barelen, barelen met wandelsluis, barelen
met wandelsluis en paardendoorgang, enkel een wandelsluis, gewone afsluiting en enkel paar-
den- en mendoorgang. In het de pas verworden percelen van het Couthof worden bijkomende
barelen geplaatst (zie kaart 5.4a).

Zitbanken
Binnen het plangebied zijn er 6 zitbanken en twee picknicktafels voorzien. Er worden afhankelijk
van de behoefte eventueel nog bijkomende zitbanken voorzien, zeker met de openstelling van
de speelzone in de Wippehoek.

Openbare parking
Voor de drietal openbare parkings in het plangebied gelden enkele algemene beheermaatrege-
len. Deze kunnen opgesomd worden als volgt:

 3x per jaar onkruid verwijderen door branden of door middel van een electrische on-
kruidverwijderaar

 Terug opvullen van gravel (vnl thv het Jagershof)
 2x per jaar scheren van hagen rond de parkings
 Opruimen sluikstort en eventueel plaatsen van kleine vuilnisemmers.

5.13.4 Veiligheidscontrole van dreven en bosranden

Bosranden grenzend aan openbare wegen en dreven en bosranden langs recreatieve paden
dienen om de drie jaar gecontroleerd te worden op bomen met allerhande gebreken.

Meestal zijn de echte problemen te zoeken onder de grond. Bij dreven en straatbomen zijn er
vaak problemen met de zuurstof-, water- en mineralenvoorziening van de wortels. Bodemver-
dichting is een zeer veel voorkomend probleem. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door zware
machines of door betreding. Ook een gewijzigde waterhuishouding waarbij het grondwater sterk
schommelt, kan voor een zuurstoftekort zorgen. Bij straatwerken gebeurt het dat belangrijke
boomwortels worden overgetrokken en zwaar worden beschadigd. Meestal worden pas een 5-
tal jaren na de werkzaamheden problemen zoals zwamaantastingen bij de bomen ontdekt. Ook
verzwakken bomen sterk door andere rechtstreekse beschadigingen zoals ongevallen, vanda-
lisme, verkeerde snoei… In de jeugdfase worden bomen vaak beschadigd door maaiwerk-
zaamheden van de berm (bosmaaier). Ook worden in vele gevallen de boompalen, die de groei
in de jeugdjaren moet begeleiden, te laat verwijderd waardoor deze in de stam ingroeien.

Aantastingen
Aantastingen moeten ook zoveel mogelijk voorkomen worden en indien mogelijk onder controle
worden gehouden. Voorbeelden van fungi die bomen aantasten zijn: Echte tonderzwam, Di-
krandtonderzwam, Harslakzwam, Zwavelzwam, Eikenweerschijnzwam

Mechanische en andere defecten

> Dood hout
In jonge, gezonde bomen zal over het algemeen nauwelijks dood hout voorkomen. Bij oudere
bomen kan echter door lichtgebrek veel dood hout in de kroon ontstaan. Dit is een natuurlijk
proces en hoeft dus niet op een slechte conditie van de boom te duiden. Dit gebeurt van bin-
nenuit de kroon naar buiten toe. Dikkere dode takken moeten altijd uit de boom worden verwij-
derd.
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> Topsterfte/ Taksterfte
Wanneer jonge takken bij bomen afsterven en dit gebeurt van buiten de kroon naar binnen toe
dan wijst dit meestal op problemen. Dit is een teken dat ook de wortels van de boom aan het
afsterven zijn. Zuurstofgebrek is hier meestal de oorzaak door bodemverdichting of door water-
overlast.

>  Scheefstand
Soms gebeurt het dat bomen door bepaalde omstandigheden scheef zijn beginnen groeien.
Onstabiliteit of lichtconcurrentie zijn hier vaak de oorzaak van. Wanneer dergelijke bomen over
een drukke rijweg heen groeien is het soms toch beter aangeraden om deze bomen te vervan-
gen (bvb aan de Leeuwerikstraat).

> Stamrot
Wanneer wonden aan de stam niet door de boom worden afgegrendeld maar bacteriën en
zwammen de kans zien het hout aan te tasten spreken we van stamrot. De stamwonde begint
in te rotten met holtes tot gevolg.

> Zonnebrand
Bomen met een dunne bast (bv. beuk, haagbeuk) kunnen worden beschadigd door zonne-
brand. Deze plek kan door houtrotveroorzakende schimmels, maar ook door andere ziektever-
wekkers en insecten worden aangetast

> Waterlot
Waterlot is de wildgroei van takjes, meestal op de boomstam. Dit ontstaat vaak als er aan de
boom gesnoeid wordt. Het natuurlijke evenwicht tussen het wortelgestel en de kroon is ver-
stoord. Er is nu meer wortel dan kroon. De plant zal hier op reageren door vaak uit slapende
knoppen, lang stakerig lot te vormen. Vaak op de plaats waar een tak is weggehaald of op de
stam.

> Ijle kroon
Met ijle kroon wordt bedoeld dat de kroon heel transparant is, dat de bladbezetting heel klein of
minimaal is. Dit wijst op een slechte conditie van de boom.

> Dubbele top
Een dubbele top kan ontstaan doordat twee eindknoppen zich gelijk ontwikkelen, de eindknop
afsterft en de bovenste twee zijknoppen zich gelijk ontwikkelen of een zuiger die de kans krijgt
zich naast de top te ontwikkelen. Het probleem bij een dubbele top is dat de kans bestaat dat
één van de toppen uitscheurt en hierdoor de boom ernstig beschadigt. Eén van de toppen (de
minst ontwikkelde of oostelijke top) dient verwijderd te worden.

5.14 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de jacht

In het openbaar deel is er geen verhuring van de jacht met uitzondering van het nog lopend
jachtrecht in het Couthofbos tot eind 2015. Bij ernstige problemen met jachtwildsoorten in/of
rond de natuurdomeinen kan evenwel overwogen worden om de jacht op deze soorten selectief
te verpachten. In geval van ernstige schade door een beëdigde jachtwachter binnen de
natuurdomeinen kan bestrijding van dit wild voorzien worden. Hierbij wordt, in afwijking van de
jachtwetgeving, toegestaan dat er jachtkansels worden opgericht op de grens van de
domeinbossen.

Binnen de regels van de jachtwetgeving kan er bestrijding of gerichte bejaging van soorten, die
mogelijks schade aanbrengen, plaatsvinden. In het plangebied kan dit het geval zijn voor
Konijn, eventueel Everzwijn en Dam- of Edelhert die door hoge populatiedichtheden schade
(bvb. Bij vernielen landbouw-gewassen, aanrijdingen, …) veroorzaken buiten het openbaar bos.
Indien dit zou optreden, kan er onder strikte voorwaarden tijdelijk jacht worden toegelaten.
Bij enkele grotere private boseigenaars is het jachtrecht verhuurd (Theetbos, De Lovie, Sint-
Sixtushoek…)
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5.15 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de visserij

Niet van toepassing binnen het plangebied.

5.16 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. gebruik van niet houtige bosproduc-
ten

Jaarlijks vindt er oogst van zaden en vruchten plaats in de zaadboomgaard en op verschillende
plekken in het plangebied (zie kaarten 2.11c-d). Wat betreft specifieke beheermaatregelen voor
de zaadboomgaard verwijzen we naar § 5.17.6.

5.17 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. cultuurhistorische elementen

5.17.1 Beheer van dreven en andere bomenrijen

Dreven komen slechts beperkt voor binnen het plangebied ter hoogte van het Couthof, De Lovie
en de Sint-Sixtushoek. De dreven en bomenrijen blijven in principe behouden totdat ze de fysio-
logische leeftijd hebben bereikt en zolang ze geen gevaar betekenen voor de beheerder of ge-
biedsbezoekers. Het regulier onderhoud bestaat vooral uit de snoei van hinderlijke of gevaarlij-
ke takken en wondbehandeling van beschadigde bomen. Dit veronderstelt een regelmatige – in
het geval van oude bomen bij voorkeur jaarlijkse – inspectie van de bomenrijen om mogelijke
gebreken te detecteren en te bepalen of ingrepen nodig zijn. Dit is vooral van belang voor de
bomenrijen langsheen openbare en opengestelde wegen (zie voor een lijst van aantasting en
gebreken § 5.13.4).

Het onderhoud spitst zich ook toe op het naastgelegen bestand. Dit wil zeggen dat de dreefbo-
men die door bosbomen worden overgroeid tijdig worden vrijgesteld door het kappen van de
randboom of -bomen die de dreefboom benadelen. Zo mogelijk wordt de kap gekoppeld aan de
behandeling van het aangrenzende bestand. Enkele dreven in het Couthof waar geen toegan-
kelijk pad loopt zullen niet meer worden onderhouden en zullen spontaan opgaan in het nabij-
gelegen bestand.

Om de dreefbomen gezond oud te kunnen laten worden, is het belangrijk dat er zo weinig mo-
gelijk negatieve invloeden zijn. Daarom dienen bodemverdichting, vervuiling, beschadiging van
de stam of wortels, … absoluut vermeden te worden. Hiervoor wordt een protocol opgesteld
waarmee bij werken in de omgeving van dreven rekening moet worden gehouden. Dit houdt
onder meer in:

• Geen grondwerken tot op 4 m van een boom
• Geen schade door maaiwerken
• Kap enkel in september-oktober tenzij na controle (vleermuizen)
• Veiligheidskap enkel indien strikt noodzakelijk
• Voldoende vrijstellen van concurrentie door naburige bosbestanden
• Langs recreatieve paden normaliter 3-jaarlijkse controle op veiligheid (zie § .5.13.4)

Het beheer van dreven wordt gevisualiseerd op kaart 5.3. Het beheer van bomenrijen wordt
weergegeven op kaart 5.3 en in Tabel 5-6. In hiernavolgende tabel wordt het beheer voor de
dreven in het plangebied weergegeven.

Tabel 5-5: Drevenbeheer
Bosplaats Nr. Soort Opmerking Beheer Uit te voeren

Couthof
d1 zE/Es verschillende zE afgestorven, lokaal

inmenging van xPo
vrijstellen, afzetten opslag in dreef en
extensief maaibeheer 2016

d2 rB jonge dreef met inmenging van L/zE/tKa,
kromgroei dr. concurrentie maaibeheer pad -



Beheermaatregelen

, Revisie
Pagina 165 van 234

Bosplaats Nr. Soort Opmerking Beheer Uit te voeren

d3 B jonge dreef met gedeeltelijke groeiach-
terstand maaibeheer pad -

d4 Es enkele bomen uitgevallen vrijstellen 2016

d5 Li bomen deels weggeconcurreerd door
xPo vrijstellen van xPo 2016

De Lovie

d1 B verschillende ex. met dubbele toppen,
takkigheid vrijstellen en verwijderen dode takken 2015

d2 (r)B
2 leeftijdsklassen, 1 jong ex. afgestor-
ven, deel berm vrij schraal, 1B met
zwamaantasting

niets doen -

d3 (r)B - vrijstellen 2019

Sixtushoek
d1 B jonge dreef op opgevoerde grond opsnoeien 2015

d2 B dreefrestant, 10 bomen niets doen -

Knotbomenrijen vereisen een regelmatig onderhoud d.w.z. dat het kophout van de knotboom op
gezette tijden wordt afgezet (kaart 5.2). Voor wilg geldt daarbij een frequentie van eens in de
vier tot acht jaar; voor Haagbeuk is dat één keer om de tien jaar. Het knotten gebeurt in de win-
ter en niet alle knotbomenrijen worden in hetzelfde jaar afgezet. Bij knotwilgen verhoogt langer
wachten het risico op optreden van de watermerkziekte. Na iedere knotbeurt kan al in de winter
na het eerste groeiseizoen een deel van de nieuwe takken worden weggehaald zodanig dat er
nog tien tot twintig - afhankelijk van de ouderdom van de boom - overblijven. Dit heet 'stikken'.
Bij het knotten worden takstompjes van ongeveer drie tot tien cm lang overgehouden, waardoor
er sneller holten in de knot kunnen ontstaan.

Tabel 5-6: beheer van bomenrijen
bosplaats Nr. eenheid soorten Opmerking

Couthof h3 90m Hb knotten bomenrij zuidrand

De Lovie h11 50m Li voetopslag afzetten bomenrij

St.-Sixtushoek h2 104m Es eindkap bomenrij en aanplanten sWi

Venepebos h2 55m Wi knotten bomenrij

Wippehoek h6 235m Es/zE uitgevallen es in bomenrij inboeten met zE

5.17.2 Beheer van hagen en houtkanten

Het periodiek beheer van hagen is voornamelijk toegespitst op het scheren met de klepelmaaier
(jaarlijks) of het opsnoeien met zaagblad (om de 5 jaar). Vooral de strak geschoren oude hagen
in De Lovie verdienen bijzondere aandacht voor het beheer. Deze worden allen geschoren en
lokaal ingeboet. Verder wordt een nieuwe houtkant aangelegd op de perceelsscheiding in de
Wippehoek en een nieuwe haag als scherm aan de Couthoflaan (101a).

Tabel 5-7: beheer van hagen en houtkanten

bosplaats Nr. eenheid soorten Opmerking

Bardelenbos

h1 437m Mei haag snoeien

h3 100m Slee haag snoeien, oud

h4 91m Mei jonge haag

Canadabos
h1 257m Mei haag 2x/jaar scheren

h11 158 m LH kappen bamboe en vervangen door LH

Couthof

h1 545m Mei jaarlijkse scheerbeurt haag en deels vrijstellen

h2 127m Hb bijsnoeien haag en vrijstellen

h4 181m Hb/Mei bijsnoeien haag
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bosplaats Nr. eenheid soorten Opmerking

De Lovie
h10 245m Hb haag inboeten
h1-
h10 3328m Hb/Slee/Mei hagen 2x scheren per jaar met verwijderen snoeisel

St.-Sixtushoek h1 231m rOl/Slee/Mei heg scheren en deels vrij laten uitgroeien

Venepebos
h1 189m Mei/Slee jonge haag deels scheren en snoeien

h3 311m Mei/Slee/Hz/zEl haag scheren en snoeien

Wippehoek h7 183 m LH houtkant aanleggen op noordrand tegen infiltratie landbouwgrond

5.17.3 Beheer van poelen, motes en kleine boselementen

Naast de lineaire boselementen zijn nog tal van puntvormige elementen in het plangebied aan-
wezig. Het betreft hoofdzakelijk poelen, motes en enkele solitaire (knot)bomen, knotbomen-
groepen en hakhoutstoven. Ze vereisen een individuele opvolging indien ze als landschapsele-
ment moeten behouden blijven (Tabel 5-8 – kaart 5.2a en b).

Rondom poelen worden bomen en struiken bij voorkeur geheel of gedeeltelijk gekapt om het
water te vrijwaren van dichtgroei, bladval en beschaduwing en de ontwikkeling en het behoud
van water- en oevervegetaties mogelijk te maken. Nieuwe bospoelen op privaat terrein worden
binnen het plangebied niet aangelegd. Wel worden bestaande (oude) poelen terug openge-
maakt en uitgebaggerd (Theetbos, Sint-Sixtushoek, De Lovie….). In de openbare bestanden
worden een dertiental poelen aangelegd (o.a. in het kader van het behoud en uitbreiding van de
populaties Kamsalamander en Vinpootsalamander). Waar voormalige open percelen bebost
worden, worden de poelen liefst gevrijwaard en 15-20 meter rondom niet bebost en vrijgehou-
den van spontane verbossing. Verder wordt ook de uitbaggering voorzien van een drietal motes
te Dozinghem, het Couthof en in het Theetbos. De andere motes zijn reeds gebaggerd in de
periode 2008-2010 waarbij het afval werd uitgegraven en afgevoerd. Merk op dat de uitbagge-
ring van de motes steeds dient te gebeuren in samenspraak met de intergemeentelijke Archeo-
logische Dienst (CO7) en dat het bestaande grondplan (zoals Figuur 5-6) steeds gevolgd dient
te worden. De poelen worden om de 12 jaar geruimd terwijl de motes om de 16 jaar worden
gebaggerd.

Figuur 5-6: Opmetingsplan van de Geestwal in De Lovie (bron: Libbrecht H. et al., 2011).
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Varia: Grote lisdodde in poelen en motes slaat na verwijdering meestal massaal weer op uit
achtergebleven wortelstokken. Grote lisdodde dient (indien nodig jaarlijks) gemaaid te worden
in de zomer met afvoeren van het strooisel. Maaien in de zomer (bij voorkeur in juli-augustus,
eventueel gevolgd door een tweede maaibeurt in de nazomer) grijpt drastisch in op de planten:
door het afmaaien in volle groei kan er minder fotosynthese plaatsvinden. Dit leidt tot een aan-
zienlijke verzwakking van de soort (Hermy et al., 2004). Het is van belang de soort onder water
te maaien, zodat het resterende deel a.h.w. wordt ‘verzopen’.

In De Lovie en in het Couthof bevinden zich een groot aantal monumentale bomen die een indi-
viduele verzorging en opvolging vereisen (o.a. vrijstellen). In enkele gevallen is individueel ad-
vies nodig van een boomverzorger. Dit valt echter buiten het bestek van dit beheerplan. De
vierschaar van Linde achter het Jagershof in de Canadabossen zal worden vrijgesteld.

Bij oudere hakhoutstoven en knotbomen worden steeds enkele spillen behouden. Deze spillen
kunnen vervolgens worden afgezet in de volgende cyclus. In de Sixtushoek (40d) hebben de
jonge bomen van Es last van de essenziekte. Deze zullen worden vervangen door Schietwilg..

Tabel 5-8: beheer van poelen, motes en puntvormige (bos)elementen
Bosplaats Referentienummer/bestand beheer opmerking

Bardelenbos

118a afzetten hakhoutstoof vEd -

14y knotten bomengroep xPo -

p1 heraanleg mote

afval uitgegraven & afge-
voerd en gebaggerd in
2010, afzetten tKa/Hz en
zEl

p2 heraanleg mote Gebaggerd in 2008

p3 Te baggeren, na landgebruik van 10/2013. Verwijderen lisdodde en
gele lis

p4 heraanleg mote Gebaggerd in 2009

p6 heraanleg mote met afzetten loofhout
Afval uitgegraven & afge-
voerd en gebaggerd in
2008

p7 poel ruimen
Afval uitgegraven & afge-
voerd en gebaggerd in
2010

p9 poel ruimen en afzetten zEl -

p10/p11 poelen ruimen Aangelegd in 2013

p12 poel aanleggen -

p13/p14 poel aanleggen en ruimen -

Canadabos

6a vrijstellen vierschaar Linde

p1 poel ruimen met afzetten bomen op rand

p3 poel ruimen Aangelegd in 2005

p4 poel uitdiepen -

p5 poel ruimen en afzetten zEl opletten voor lisdodde
aangelegd 2010

p6 poel aanleggen -

Couthof

101a knotten bomen Li/Hb aan pad, twee spillen laten
staan

51a knotten bomengroep sWi aan weide

55a gefaseerd knotten bomengroep Hb op mote met
kappen omgrenzende lorken

initieel enkele spillen laten
staan

55a vrijstellen solit. boom zE (4,77m omtrek) van
omringend lichter loofhout monumentale boom

65a vrijstellen gladde iep

72a afzetten hakhoutstoof Es W-rand met behoud spillen

p1 bospoel, uitslibben en kappen rand -



Beheermaatregelen

, Revisie
Pagina 168 van 234

Bosplaats Referentienummer/bestand beheer opmerking

p2 heraanleg mote met verwijdering van lorken en
kappen randen -

p4 onderhouden poel bospoel, deel es wegdoen
en uitbaggeren

p10 poel aanleggen in rand tevens riet maaien en kap-
pen Es en zEl

De Lovie

105l heraanleg mote verwijderen bladval en
kappen randbomen

105q opvolgen monumentale bomen

jaarlijkse veiligheidscontro-
le en indien gevaar dreigt
kan een noodkapping (na
advies!) worden uitgevoerd

p1 poelen (p1) onderhouden kappen xpo en ruimen

Dozinghem

9a knotten solitaire sWi -

16a afzetten hakhoutstoof Hb/zEl W-rand

22a heraanleg mote uitbaggeren en kappen
randbomen

24a afzetten hakhoutstoof Hb W-rand

27a knotten solitaire xPo -

p1 poel dichtgooien en terug openmaken watercrassula!

p2 ruimen poel met maaien bramen en afzeten zEl Gebaggerd in 2006, bevat
waterviolier.

p3 grachtensysteem uitbaggeren -

p5 ruimen poel en maaien braam en struweel Gebaggerd in 2007

p6 uitbaggeren poel na kapping Bevat momenteel geen
water

p7 verder uitdiepen poel
Gebaggerd in 2007, bevat
nauwelijks nog water in de
zomer

p8 verder uitdiepen poel Bevat momenteel geen
water

p9 poel ruimen Aangelegd in 2008

p11 poel ruimen gegraven in 2013

Eversambos
p1 poel ruimen en verwijderen lisdodde -

p2 poel aanleggen -

St.-
Sixtushoek

40d knotten bomengroepen zPo/Wi -

120e knotten bomen xPo/Wi in heg -

p1/p2

uitbaggeren en vergroten poelen, p2 aan de Hol-
lebeek wordt niet meer onderhouden wegens
regelmatige overstromingen. Poel wordt terug
heraangelegd op hoger gelegen terrein.

Aangelegd in 2010

p3&p4 ruimen poelen en kappen randbomen voor creëe-
ren van licht rond de poelen -

p5 ruimen poelen en kappen randbomen -

Wippehoek

1y knotten solitaire Wi aan poel

8y/9y knotten bomengroepen sWi/zPo/xPo aan Poperingevaart

p1 poel ruimen

uitgegraven ikv ruilverka-
veling Woesten  in 2008-
2009 iov VLM, lisdodde en
opslag Wi

p2 poel ruimen oud, gebaggerd met knotwi

p3 lisdodde en Wi verwijderen poel lisdodde en Wi verwijderen

p4 uitbaggeren en afrasteren poel

oude weidepoel, geruimd
in 2011-bij regenval loopt
onder met water van de
Poperingevaart

p5 uitbaggeren en afrasteren poel
vaartrestant naar vroegere
loskaai 'De Overdraght',
geruimd door ANB in 2011

p6 poel ruimen
bij zware regenval loopt hij
onder met water van de
Poperingevaart
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Bosplaats Referentienummer/bestand beheer opmerking

p7 uitbaggeren en afrasteren poel met afzetten
Wi/zEl en lisdodde

bij zware regenval loopt hij
onder met water van de
Poperingevaart

p8 onderhouden poelen en indien mogelijk afvissen
om de 5 jaar

bij zware regenval loopt
onder met water van de
Poperingevaart

p9 onderhouden poel,en indien mogelijk afvissen om
de 5 jaar

uitgegraven ikv ruilverka-
veling Woesten  in 2006
iov VLM

p10 poel ruimen en maaien riet
uitgegraven ikv ruilverka-
veling Woesten  in 2006
iov VLM

p11 poel ruimen
uitgegraven ikv ruilverka-
veling Woesten  in 2011
iov VLM

p12 poel ruimen
uitgegraven ikv ruilverka-
veling Woesten  in 2011
iov VLM

p13&p14 poelen aanleggen -

p15 poel aanleggen -

p16 poel aanleggen uitrasteren indien begra-
zing blijft

p17 poel ruimen -

Foto links: het aanleggen van poelenclusters waar Kamsalamander voorkomt zoals hier in de Wippehoek
moet de kleine populatie doen uitbreiden, rechts: indien lisdodde niet gemaaid wordt kan de poel zeer snel
verlanden (Bardelenbos, 17x).

5.17.4 Beheer van archeologische sites en WO - erfgoed

De belangrijkste maatregel betreft het vrijwaren van het verborgen (ondergronds) patrimonium
in situ. Er wordt voor gezorgd dat de archeologische sporen niet devalueren of verdwijnen.
Doordat veel archeologische sporen op geringe diepte voorkomen, worden boswerken die de
bodem (kunnen) beschadigen achterwege gelaten of op gepaste wijze uitgevoerd (zie herinrich-
ting van motes § 5.17.3).

Wat het WO-I erfgoed betreft wordt een nulbeheer gevoerd (restanten spoorweglijn te Dozing-
hem en de schansblokken, lanceerplaat en een waterput in het Bardelenbos). Het onderhoud
van de V1-lanceerbasis in de Canadabossen vergt voornamelijk het onderhouden/vervangen
van de gladde afsluitingen en het regelmatig vrijmaken van het toegangspad en dit in samen-
spraak met de desbetreffende private eigenaar (al dan niet in samenwerking met de bosgroep)
en ANB.
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5.17.5 Beheer van hoogstamboomgaarden

In de Sixtusbossen zijn er 4 percelen aanwezig waar er fruitbomen staan. Dit zijn perceel 12a
(Bardelenbos), perceel 27a (Dozinghem), perceel 28c (Canadabos) en perceel 40d (Sint-
Sixtushoek). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van oude rassen en variëteiten die eigen zijn aan
de streek. Deze boomgaarden werden tussen 2005 en 2012 aangelegd. De fruitbomen in de
boomgaarden in percelen 12a, 27a en 40d zullen via een meerjarige concessie worden onder-
houden terwijl voor het maaibeheer een kosteloze gebruiksovereenkomst wordt opgemaakt. De
fruitbomen op perceel 28a worden aanzien als publieke smulboomgaard nabij de openbare par-
king.

Foto: het maaibeheer en onderhoud van fruitboomgaarden (hier 12a) wordt via een concessie geregeld.

5.17.6 Beheer van de zaadboomgaard

In bestand 31a (Canadabossen) werd in 2007 een autochtone zaadboomgaard aangeplant. Het
grootste deel van deze zaadboomgaard bestaat uit Gewone es die afkomstig zijn van autochto-
ne essen uit heel Vlaanderen. In combinatie met de zaadboomgaard werd een akkervogelbe-
heer gevoerd tussen de zaadbomen. Aan de buitenkant heeft men ook nog 1 rij autochtone
Eenstijlige meidoorn en 2 rijen autochtone Vuilboom aangeplant in 2011. Deze zaadboomgaard
dient volledig opnieuw te worden aangelegd. Vrijwel alle essen zijn afgestorven door de essen-
ziekte. De aanleg van zaadboomgaarden zijn een gewestelijke materie waarbij ANB her en der
grond ter beschikking stelt. ANB stelt in samenspraak met het INBO een plantschema op en
naargelang de boom- of struiksoort worden individuen van één of meerdere ecologische distrik-
ten samengebracht.
Voor de heraanplant wordt terug autochtoon plantgoed uit de de regio gebruikt. Gedacht wordt
aan stekken van Zwarte populieren uit de Wippehoek, uitzaaien van bottels van diverse rozen-
soorten, Gelderse roos (Theetbos, Canadabossen), Europese vogelkers (De Lovie, Couthof…),
Haagbeuk (o.a. uit Dozinghem) enz… Deze zaadbomen dienen op gepaste tijd een vormsnoei
te ondergaan. Indien gewenst kan terug een akkervogelbeheer worden gevoerd tussen de
zaadbomen en dit voor vijf jaar lang (of tot uitputting van de bodem geen graanteelt meer toe-
laat) gekoppeld aan een akkerdistelbestrijding. Eventueel kunnen stekken van Zwarte populier
worden bijgeplant in de Zwarte populier-zaadboomgaard van de Galgebossen.
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Foto: het oogsten en opkweken van autochtoon plantgoed (hier Gelderse roos in het Theetbos) in zaad-
boomgaarden kan gebruikt worden voor nieuwe beplantingen.

5.18 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de milieubeschermende functie

Nulbemesting
Een deel van de maatregelen werd al hoger aangehaald. Zo wordt er een nulbemesting toege-
past op alle open percelen in het plangebied met uitzondering van akkergebruiken die nog maar
een tijdelijk karakter hebben.

Pesticiden
Op de lokale behandeling met glyfosaat in het kader van exotenbestrijding na, is het gebruik
van pesticiden binnen het plangebied niet aan de orde. Distelbestrijding gebeurt in de weiden
machinaal.

Waterbergende functie
De bestaande waterbergende functie van de graslanden in de Wippehoek en de beboste perce-
len te Eversam wordt zoveel mogelijk behouden.

Tegengaan insijpelend irrigatiewater van landbouwgronden
De insijpeling van irrigatiewater van hoger gelegen landbouwgronden in graslanden (Wippe-
hoek) of bosbestanden (Couthof) dient zoveel mogelijk vermeden te worden. In de Wippehoek
wordt hiervoor een houtkant aangeplant op de hoger gelegen talud. Voor het Couthof (zowel
park- als bosgedeelte) dienen afspraken gemaakt te worden met omliggende landbouwers om
i.s.m. de VLM oplossingen te creëeren om drainageslib en erosiewater op te vangen in nieuw
aan te leggen poelen/bufferbekkens met aanplanting van riet vooraleer het water binnenkomt in
bos of park.

5.19 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de wetenschappelijke functie

Gezien de hoge ecologische waarde van het gebied en de maatregelen die zullen worden ge-
nomen om de ecologische functie nog te versterken, zijn er belangrijke wetenschappelijke po-
tenties aanwezig. De beheermaatregelen die worden genomen om onder meer zeldzamere ha-
bitats en fauna te bevoordelen, kunnen wetenschappelijk opgevolgd en onderzocht worden.
Ook de huidige monitoring van winterverblijfplaatsen van vleermuizen betreft een wetenschap-
pelijk relevante studie. Mogelijks kan deze uitgebreid worden met onderzoek naar het ruimere
gedrag van de betrokken soorten (o.m. koloniebomen).

Daarnaast is er het wetenschappelijke belang van de autochtone genenbronnen waarvan relic-
ten in het plangebied voorkomen. De doelstelling bestaat erin deze genenbronnen maximaal te
vrijwaren, en in dien mogelijk te propageren. Dit gebeurt door de oogst van zaden en enten voor
de kweek van inheems bosplantsoen, dat vervolgens voor aanplantingen elders ter beschikking
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komt. Vervolgens wordt er gezorgd dat locaties met een hoog aantal autochtone genenbronnen
in verbinding kunnen staan met reeds aanwezige (bos) structuren om zo uitwisseling mogelijk te
maken.
Hun belangrijke wetenschappelijke waarde volgt verder uit de zeldzaamheid van autochtoon
genetisch materiaal in onze contreien. Ze vertegenwoordigen een belangrijke (genetische)
component van de biodiversiteit in het gebied. Daarnaast mag ook hun cultuurhistorische waar-
de niet worden onderschat. Vaak maken ze deel uit van relicten van in onbruik geraakte be-
heervormen zoals kruishagen, hakhoutstoven en dergelijke meer.

Het plangebied is vermoedelijk erg rijk aan archeologisch erfgoed uit verschillende periodes
(bvb t.h.v. de motes). De wetenschappelijke waarde van dit erfgoed is bijzonder groot. Dergelijk
erfgoed wordt bij voorkeur in situ geconserveerd. Het beheer en de inrichting van het plange-
bied houdt dan ook maximaal rekening met de locaties van deze sites en hun context- en en-
semblewaarde.

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

5.20.1 Herstel van laantjes

Het herstel van de laantjes in het graslandperceel 14y in het Bardelenbos werd reeds bespro-
ken in § 4.2.4.2. en § 5.9.2.

5.20.2 Aanleg en herstel van poelen en motes

Aanleg en/of herstel van poelen en motes werd reeds besproken in § 5.17.3.

5.20.3 Openmaken gracht.

Ter hoogte van de toekomstige spontane verbossing 61y in het Couthof wordt een ingebuisde
irrigatiegracht terug opengemaakt. Dit zal een vernatting van de standplaats teweegbrengen
wat vermoedelijk aanleiding zal geven tot ontwikkeling van nattere bostypes zoals Eiken-
Haagbeukenbos (9160).

5.20.4 Wegenaanleg

In het plangebied worden verhardingen vermeden en wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van de bestaande ondergrond. Enkel daar waar reeds een verharding aanwezig is, wordt deze
verder met dezelfde materialen onderhouden. Beschadigde of gedegradeerde wegen worden
waar nodig hersteld.

5.21 Bijzondere werken

5.21.1 Vrijhouden van nutsleidingen

Het vrijhouden van nutsleiding wordt waar mogelijk gekoppeld aan het regulier bosbeheer. Door
een regelmatige schouwing van de nutsleidingen kunnen eventuele calamiteiten tijdig worden
herkend en kunnen alsnog preventieve maatregelen worden genomen wanneer zich de nood-
zaak zich stelt. Zo worden de draden van de elektriciteitsleidingen vrijgehouden van overhan-
gende takken langs de Canadaweg, Krombeekseweg, Nonnenstraat, Reningestraat en Kooi-
aardstraat.

Om onderhoudswerken langs de waterlopen mogelijk te maken, is bij wet een erfdienstbaarheid
vastgesteld tot 5 m langs beide zijden van de waterloop.
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5.21.2 Verwijderen van zonevreemde constructies en bosgebruik

In het plangebied zijn op enkele plaatsen kleinere gebiedsvreemde constructies aanwezig die
best uit het plangebied worden verwijderd. Deze worden weergegeven op kaart 5.4. Op deze
kaarten worden ook de te verwijderen (sluik)storten vermeld. Gebiedsvreemde constructies ko-
men uitsluitend voor in het Couthof waar alle jachtinfrastructuur in ANB-domein zal worden op-
geruimd.

Het betreft de volgende elementen:

BARDELENBOS
 Bestanden 12a en 15a: verwijderen van grasmaaisel

CANADABOS
 Bestanden 3a en 30a: verwijderen groensluikstorten
 Bestand 108a: verwijderen groenafval ter hoogte van de mierenkoepel

COUTHOF
 Verwijderen jachthoogzitten in 54a/61y/64a/70a en 72a
 Verwijderen voederplaatsen in 51a/54a/61y/70a en 72a
 Bestand 50a: verwijderen prikkeldraad aan bosingang
 Bestanden 56a en 72a: verwijderen sluikstorten groenafval
 Bestand 70a: verwijderen oude vang/vogelkooi

DOZINGHEM
 Bestand 27a: verwijderen grasmaaisel
 Bestand 114a: verwijderen sluikstort groenafval

EIKHOEK
 Bestand 1a: verwijderen grasmaaisel

ST.-SIXTUSHOEK
 Bestanden 120a en 120b: verwijderen grasmaaisel

VENEPEBOS
 Bestanden 121a en 121b: verwijderen grasmaaisel

WIPPEHOEK
 Bestand 9y: verwijderen grasmaaisel

5.21.3 Plaatsen of vervangen van afsluitingen

Langs de eigendomsgrenzen van 115b (Dozinghem) zou de eigendomsgrens best afgebakend
worden wegens herhaaldelijke schade aan de bosrand door derden door middel van een gladde
afsluiting. De private eigenaar is evenwel vrij in het al dan niet afbakenen van zijn eigendoms-
grenzen.

Verschillende poelen in de Wippehoek die gelegen zijn in graasweiden (5y, 8y en 9y) dienen te
worden uitgerasterd om zo vertrappeling van de oevervegetatie te vermijden (zie Figuur 5-7).
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Figuur 5-7: Uitrastering rond een poel (Lenders, 2000).

5.21.4 Gebouwenpatrimonium en parkconstructies

Het onderhoud en beheer van verschillende parkconstructies en gebouwen in De Lovie en het
kasteelpark van het Couthof vallen buiten het bestek van voorliggend beheerplan. Van belang is
evenwel de geplande (vleermuisvriendelijke) restauratie van de ijskelder onder het prieel in het
Couthofpark. Verder wordt de oude boswachterwoning in het Couthof ter hoogte van de grote
mote in 55a gesloopt omwille van instortingsgevaar waarbij de brokstukken blijven liggen. De
kapel O.L.V. van Middelares aan de Gravendreef in het Couthof zal worden vrijgesteld van
randbomen. Het beheer van de verschillende parkelementen beperkt zich verder tot het kappen
van randbomen indien noodzakelijk.
Herstellingen of aanpassingen door ANB van de Galge en het kapelletje aan de Gravendreef
zal in overleg gebeuren met de Monumentenwacht.

Foto: Prieel in het Couthofpark, het beheer beperkt zich hier (buiten de restauratie zelf) tot het wegkappen
van randbomen.
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5.22 Subsidiëring

Opmerking: onderstaande subsidiemechanismen zullen bij het invoege gaan van het nieuwe
besluit van de Vlaamse Regering betreffende de natuurbeheerplannen en de erkenning van
natuurreservaten (2015) grotendeels verdwijnen en vervangen worden door een andere subsi-
dieregeling.

5.22.1 Subsidiëring ecologische bosfunctie (ANB)

Bosbeheerders die over een goedgekeurd uitgebreid bosbeheerplan volgens de criteria duurzaam
bosbeheer beschikken kunnen gesubsidieerd worden om de ecologische functie van het bos te
versterken. Die subsidiëring (50 €/ha/jaar) moet aan een aantal voorwaarden voldoen, zo moet in
een bestand meer dan 90% van het grondvlak uit inheemse soorten bestaan. Aangezien voor het
plangebied een natuurrichtplan is opgemaakt wordt dit subsidiebedrag opgetrokken tot 125
€/ha/jaar voor de percelen gelegen in het afbakeningsgebied van het natuurrichtplan (= grosso
modo de omgrenzing van de SBZ).
Open plekken met een ecologisch beheer worden eveneens gesubsidieerd (125 €/ha/jaar).
Voor de private boseigenaars worden op de eigenaarsfiche de subsidiemogelijkheden per bestand
vermeld.

5.22.2 Bebossing en herbebossing (ANB)

Afhankelijk van de boomsoort kan een vast subsidiebedrag verkregen worden voor
(her)bebossing en dit vanaf een oppervlakte van 0,5 ha. Indien gebruik gemaakt wordt van na-
tuurlijke verjonging kan er hiervoor ook een subsidie verkregen worden maar dan moet wel een
zeker stamtal behaald te worden (te controleren door de boswachter). Extra subsidies worden
ook gegeven indien gelijktijdig een neven- of onderetage wordt aangelegd.

5.22.3 Openstellen bos (ANB)

Hoewel enkele private boswegen binnen het plangebied niet toegankelijk zijn voor publiek zijn
de paden in het Theetbos (deels GR-route), de dreven te Dozinghem, de kerkwegel te Venepe-
bos en een enkel wandelpad (provinciale wandelroute) in De Lovie wel toegankelijk voor wan-
delaars. De jaarlijkse subsidie bedraagt twee euro per meter opengestelde bosweg. Per hectare
bosoppervlakte kan je maximaal vijftig euro subsidie krijgen.

5.22.4 Subsidiëring voor realiseren habitats in en buiten SBZ (ANB)

De bosgroepen kunnen subsidies verkrijgen voor het realiseren van specifieke aangemelde habi-
tats binnen en buiten SBZ bij private eigenaars (“ANB investeringssubsidies Natuur”). Daarboven-
op worden voor de komende drie jaar de projectsubsidies “ANB doelstellingen NATURA 2000” uit-
betaald aan de bosgroepen voor de realisatie van habitattypes buiten SBZ in het kader van de bij-
komende taakstellingen. Tabel 5-9 geeft een overzicht van de habitats die gerealiseerd zullen wor-
den binnen en buiten SBZ bij de private eigenaars.

Tabel 5-9: Te realiseren habitats binnen het plangebied bij de private eigenaars.
Habitattypes binnen SBZ (ha) buiten SBZ (ha)

9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex 41,62 36,6

9130: Beukenbos van het type Aperulo-Fagetum 1,62 2,08

91E0: Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior - 0,42

jong loofbos (9120) - 10,32

Totaal 43,24 49,42
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6 Uitvoeringsprogramma

In welke bestanden er gekapt zal worden en het tijdstip van de kappingen en dunningen zijn
weergegeven in Tabel 5-2.
Overige beheersmaatregelen die de komende 20 jaar voorzien zijn, zijn weergegeven in Tabel 6-1.

Tabel 6-1: Beheer divers





Tabel 6.1: Beheer divers

Eigenaar Statuut bosplaats Bestand eenheid aard van werken soorten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Opmerking
ANB openbaar Bardelenbos 12a 1ha extensief maaibeheer - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x maaisel verwijderen!
ANB openbaar Bardelenbos 12a 437m haag onderhouden (h1) Mei x x x snoeien
ANB openbaar Bardelenbos 12a - verwijderen grasmaaisel - x

ANB openbaar Bardelenbos 13a 0,08ha bebossen/spont. verbossing LH x (x)
aanvullende bebossing (deel uitgevoerd in
2014) in voorjaar 2015

ANB openbaar Bardelenbos 13a p10/p11 onderhouden poel - x aangelegde poelen
ANB openbaar Bardelenbos 14a 91m haag onderhouden (h4) Mei x x x jong
ANB openbaar Bardelenbos 14a 0,1ha maaibeheer 2x (+evaluatie) - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
ANB openbaar Bardelenbos 14x1 0,52ha bebossen/spont. verbossing LH x (x) in plantseizoen 2014-2015
ANB openbaar Bardelenbos 14x1 p12 poel aanleggen - x
ANB openbaar Bardelenbos 14x2 0,76ha bebossen/spont. verbossing LH x (x) in plantseizoen 2014-2015
ANB openbaar Bardelenbos 14y 100m haag onderhouden (h3) Slee (x) x x x snoeien, oud
ANB openbaar Bardelenbos 14y 0,87ha herstellen laantjes - x (x) (x) (x) (x)
ANB openbaar Bardelenbos 14y 0,87ha onderhouden laantjes - x (x) (x) (x) (x) x (x)
ANB openbaar Bardelenbos 14y - knotten bomengroep xPo x x
ANB openbaar Bardelenbos 14y p9 onderhouden poel - x x afzetten zEl
ANB openbaar Bardelenbos 14z 1,63ha bebossen/spont. verbossing LH (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) afh. van pachtsituatie
ANB openbaar Bardelenbos 14z 0,46ha maaibeheer 2x (+evaluatie) - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
ANB openbaar Bardelenbos 14z p13/p14 onderhouden poel - x
ANB openbaar Bardelenbos 14z p13/p14 poel aanleggen - x

ANB openbaar Bardelenbos 15a 600m bosrand afzetten tKa/gEd x x
Beperkt afzetten om autochtone
genenbronnen vrij te stellen (N/Z-rand)

ANB openbaar Bardelenbos 15a 0,5ha extensief maaibeheer - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x open plek
ANB openbaar Bardelenbos 15a 550m extensief maaibeheer - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x bospad met afzetten HA in rand

ANB openbaar Bardelenbos 15a p2 heraanleg mote - x Gebaggerd in 2008

ANB openbaar Bardelenbos 15a p1 heraanleg mote - x
Afval uitgegraven & afgevoerd en
gebaggerd in 2010, afzetten tKa/Hz en zEl

ANB openbaar Bardelenbos 15a - verwijderen grasmaaisel - x
ANB openbaar Bardelenbos 15y 0,75ha bebossen/spont. verbossing LH (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) afh. van pachtsituatie
ANB openbaar Bardelenbos 16y 1,09ha bebossen/spont. verbossing LH (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) afh. van pachtsituatie

ANB openbaar Bardelenbos 17a 196m bosrand afzetten LH x x Beperkt afzetten om autochtone
genenbronnen vrij te stellen

ANB openbaar Bardelenbos 17x 1ha bebossen/spont. verbossing LH (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) afh. van pachtsituatie

ANB openbaar Bardelenbos 17x 0,41ha maaibeheer 2x (+evaluatie) - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x thv kooiaardstraat
ANB openbaar Bardelenbos 17x p3 onderhouden poel - x x Te baggeren, na landgebruik van 10/2013.
ANB openbaar Bardelenbos 17y1 0,56ha bebossen/spont. verbossing LH x (x)
ANB openbaar Bardelenbos 17y2 0,01ha maaibeheer 2x (+evaluatie) - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
ANB openbaar Bardelenbos 18a p4 heraanleg mote - x mote, Gebaggerd in 2009

ANB openbaar Bardelenbos 19a p6 heraanleg mote - x
Afval uitgegraven & afgevoerd en
gebaggerd in 2008, afzetten zEL:wI EN
RpO

ANB openbaar Bardelenbos 19a p7 onderhouden poel - x  Afval uitgegraven & afgevoerd en
gebaggerd in 2010

Pillaert R./V.
Martha

privaat Bardelenbos 118a - afzetten hakhoutstoof vEd x x x

ANB privaat Canadabos 1a - bestrijden exoot bonte gele x z z

ANB openbaar Canadabos 1a/2a 378m bosrand afzetten LH x x
Beperkt afzetten om autochtone
genenbronnen vrij te stellen (Haringebeek)

ANB openbaar Canadabos 1a/2a/3a 350m bosrand afzetten LH x (x) x (x) Beperkt afzetten ikv bosmieren. Intern
ANB openbaar Canadabos 3a - verwijderen sluikstort - x

ANB openbaar Canadabos 4a 207m bosrand afzetten LH x (x) x (x) x (x) x (x) x (x) Beperkt afzetten ikv bosmieren met
verwijderen braam

ANB openbaar Canadabos 6a - vrijkappen vierschaar - x vrijstellen Li
ANB openbaar Canadabos 28b 0,12ha maaibeheer 2x (+evaluatie) - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x zoom maaien
ANB openbaar Canadabos 28b p6 onderhouden poel - x
ANB openbaar Canadabos 28b p6 poel aanleggen - x
ANB openbaar Canadabos 28c 0,25ha maaibeheer 2x (+evaluatie) - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ANB openbaar Canadabos 28c p5 onderhouden poel - x x opslag zEl afzetten en opletten voor
lisdodde aangelegd 2010



Eigenaar Statuut bosplaats Bestand eenheid aard van werken soorten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Opmerking
ANB openbaar Canadabos 29a 267m bosrand onderhouden (b1) LH x x jong, mantel/zoombeheer
ANB openbaar Canadabos 29a 0,27ha maaibeheer 2x (+evaluatie) - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x als zoom/mantel
ANB openbaar Canadabos 29a p3 onderhouden poel - x x Aangelegd in 2005
ANB openbaar Canadabos 30a 328m bosrand onderhouden (b2) LH x x jong, mantel/zoombeheer
ANB openbaar Canadabos 30a 0,31ha maaibeheer 2x (+evaluatie) - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x als zoom/mantel
ANB openbaar Canadabos 30a - verwijderen sluikstort - x groen

ANB openbaar Canadabos 31a 0,75 ha herinrichten zaadboomgaard Div. x (x) (x) (x) (x) dode essen vervangen

Ven. Eikenhof privaat Canadabos 104b 535m bosrand afzetten LH x x Beperkt afzetten om autochtone
genenbronnen vrij te stellen

Ven. Eikenhof privaat Canadabos 104b 0,25ha extensief maaibeheer - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Centrale open plek

Ven. Eikenhof privaat Canadabos 104b 1,2ha herbebossen op plaats eindkap Li/Hb/zE/Hz/Lij (x) (x) Indien nat. verjonging onvoldoende blijkt

Ven. Eikenhof privaat Canadabos 104c 344m bosrand afzetten LH x x x Beperkt afzetten om autochtone
genenbronnen vrij te stellen

Ven. Eikenhof privaat Canadabos 104c - herbebossen op plaats eindkap
xPo

Li/Hb/zE/Hz/Lij (x) (x) Indien nat. verjonging onvoldoende blijkt

Ven. Eikenhof privaat Canadabos 104c - herinrichten mote - x (x) uitgraven mote en kappen deel bomen op
rand

Ven. Eikenhof privaat Canadabos 104c - poel (p1) ruimen - x x met afzetten bomen op de rand

Ven. Eikenhof privaat Canadabos 104c/d 211m bosrand (b3) onderhouden LH x afzetten opslag na kap in de rand langs
bospad

Ven. Eikenhof privaat Canadabos 104d 142m bosrand (b4) aanleggen Lij/Spork/Hz x (x) op zuidrand
Ven. Eikenhof privaat Canadabos 104d 346m plaatsen gladde draad - x (x) als perceelsscheiding in zuidrand
Ven. Eikenhof privaat Canadabos 104d - verwijderen sluikstort - (x) grasmaaisel aan woning
Rebry P. privaat Canadabos 108a - verwijderen groenafval - x (x) ter hoogte van pad
Verholleman D. privaat Canadabos 109a 158 m bestrijden exoot bamboe x z z haag verwijderen
Verholleman D. privaat Canadabos 109a 158 m haag (h1) aanleggen LH x (x) (x) kappen bamboe en vervangen
Verholleman D. privaat Canadabos 109a 257m haag onderhouden (h1) Mei x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2x/jaar scheren
De Backer privaat Canadabos 111a - bestrijden exoot rho x z z samen met wat NH
De Backer privaat Canadabos 111a 93m bosrand afzetten LH x x Beperkt afzetten ikv bosmieren
De Backer privaat Canadabos 111a p4 onderhouden poel - x (x) (x) (x) (x) uitdiepen
ANB openbaar Couthof - 280m onderhoud dreef (d4) Es x vrijstellen
ANB openbaar Couthof 50a - verwijderen prikkeldraad - x aan ingang Gravendreef
ANB openbaar Couthof 50a/55a/56a 596m bosrand onderhouden (b3) LH x x x oud, afzetten HA
ANB openbaar Couthof 51a p1 onderhouden poel - x x bospoel, uitslibben en kappen rand
ANB openbaar Couthof 51a - verwijderen voederplaatsen - x
ANB openbaar Couthof 51a - knotten bomengroep sWi x x x aan weide
ANB openbaar Couthof 51b 0,81ha spontane verbossing LH (x) (x) (x) (x) na eindkap
ANB openbaar Couthof 54a - verwijderen jachthoogzit - x
ANB openbaar Couthof 54a - verwijderen voederplaatsen - x
ANB privaat Couthof 55a - afbreken ruine - x (x) brokstukken laten liggen

ANB openbaar Couthof 55a p2 heraanleg mote - x x met verwijdering van lorken en kappen
randen

ANB openbaar Couthof 55a - kapel onderhouden - x randbomen verwijderen
ANB openbaar Couthof 55a - plaatsen bareel - x aan Gravendreef
ANB openbaar Couthof 55a - vrijstellen solit. boom zE x monumentale boom

ANB openbaar Couthof 55a - knotten bomengroep hB x x x initieel enkele spillen laten staan en
gefaseerd knotten thv de mote

ANB openbaar Couthof 56a - plaatsen bareel en infobord - x
ANB openbaar Couthof 56a - verwijderen sluikstort - x
ANB openbaar Couthof 56a/57a.. 1260m extensief maaibeheer - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x dreef met afzetten HA

ANB openbaar Couthof 57a 0,25 ha creëeren en onderhouden open
plek

- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x thv kruispunt

ANB openbaar Couthof 59a p4 onderhouden poel - x x bospoel, deel es wegdoen en uitbaggeren

ANB openbaar Couthof 61y 1,98ha bebossen/spont. verbossing LH (x) (x) (x) (x) vrij 2017

ANB openbaar Couthof 61y 97m gracht openmaken - x (x)
ANB openbaar Couthof 61y p10 poel aanleggen - x riet maaien en kappen Es en zEl
ANB openbaar Couthof 61y p10 onderhouden poel - x
ANB openbaar Couthof 61y - verwijderen jachthoogzit - x
ANB openbaar Couthof 61y - verwijderen voederplaatsen - x
ANB openbaar Couthof 62a - plaatsen bareel en infobord - x
ANB openbaar Couthof 64a - plaatsen bareel - x aan ingang bos
ANB openbaar Couthof 64a - verwijderen jachthoogzit - x



Eigenaar Statuut bosplaats Bestand eenheid aard van werken soorten 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 Opmerking
ANB openbaar Couthof 64a/65a 0,78ha bestrijden exoot div. x z z diverse parksoorten
ANB openbaar Couthof 65a - plaatsen bareel - x aan Couthoflaan
ANB openbaar Couthof 65a - vrijstellen gladde iep gOl x (x) (x)
ANB openbaar Couthof 69y 0,23ha begrazing - x x x (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) dmv beheerovereenkomst
ANB openbaar Couthof 70a - verwijderen jachthoogzit - x
ANB openbaar Couthof 70a - verwijderen voederplaatsen - x
ANB openbaar Couthof 70a - verwijderen vogelkooi - x
ANB openbaar Couthof 72a - afzetten hakhoutstoof Es x x x W-rand met behoud spillen
ANB openbaar Couthof 72a 412m bosrand onderhouden (b1) LH x x x oud, veel autochtone
ANB openbaar Couthof 72a - verwijderen jachthoogzit - x
ANB openbaar Couthof 72a - verwijderen sluikstort - x groen/naaldhout/stronken
ANB openbaar Couthof 72a - verwijderen voederplaatsen - x
d'Udekem d'Acoz
B.

privaat Couthof 101a 0,13 ha bestrijden exoot sneeuwbes x z z

d'Udekem d'Acoz
B.

privaat Couthof 101a - inplanten bomengroepjes Li/Hb/zE/bK x (x) (x) na kapping op de vrijgekomen plekken

d'Udekem d'Acoz
B.

privaat Couthof 101a - knotten bomen Li/Hb x x aan pad, twee spillen laten staan

d'Udekem d'Acoz
B.

privaat Couthof 101a 90m knotten bomenrij (h3) Hb x x zuidrand

d'Udekem d'Acoz
B.

privaat Couthof 101c - inplanten bomengroepjes Li/Hb/zE/bK x (x) (x) na kapping op de vrijgekomen plekken

d'Udekem d'Acoz
B.

privaat Couthof 101c - onderhoud ijskelder - (x) (x) (x) na overleg Onroerend erfgoed

d'Udekem d'Acoz
B.

privaat Couthof 101c - onderhoud prieel - (x) (x) (x) na overleg Onroerend erfgoed

d'Udekem d'Acoz
B.

privaat Couthof 101c 127m onderhouden haag (h2) Hb x x x x bijsnoeien en vrijstellen

d'Udekem d'Acoz
B.

privaat Couthof 101d - bestrijden exoot BGDovenetel x z z

d'Udekem d'Acoz
B.

privaat Couthof 101d - inplanten groepjes Li/Hb/zE/bK x (x) (x) op plaats eindkap

d'Udekem d'Acoz
B.

privaat Couthof 101d 545m onderhouden haag (h1) Mei x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x jaarlijkse scheerbeurt en deels vrijstellen

d'Udekem d'Acoz
B.

privaat Couthof 101d 138m vrijstellen dreef (d1) Li x kappen xPo

Komorowski A.-M. privaat Couthof 101b - lozingspunt afkoppelen - x (x) (x) (x) in beek van landbouw

Ven.
Couthove/ANB

privaat/ope
nbaar

Couthof 100b/60a 172m bosrand afzetten LH x x x Beperkt afzetten ikv voorjaarsflora

Ven.
Couthove/ANB

privaat/ope
nbaar

Couthof 100c/56a… 883m onderhouden dreef (d1) gEd/tKa x x x afzetten opslag en vrijstellen dreef met
maaibeheer

De Lovie privaat De Lovie 105-106 3328m haag onderhouden (h1-h10) Hb/Slee/Mei x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Hagen 2x scheren per jaar met verwijderen
snoeisel

De Lovie privaat De Lovie 105a 52m bosrand (b3) aanleggen Hz/Lij/Spork/Hb x Inbreiding over 10m en inplanten met
inheems loofhout

De Lovie privaat De Lovie 105b - verwijderen groenafval - x ZW-rand

De Lovie privaat De Lovie 105c 350m bosrand (b1) aanleggen - x (x) Strook van 10-15m kappen in zuidrand

De Lovie privaat De Lovie 105c 350m bosrand (b1) onderhouden - x x x x x x x x x x x x x X x x x x x x Lokaal bosrand inkappen. Rand extensief
maaien (half augustus-sept).

De Lovie privaat De Lovie 105c 167m extensief maaibeheer - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x begin juli tvv Blauwe knoop en keverorchis,
maaisel afvoeren.

De Lovie privaat De Lovie 105c - verwijderen haagsnoeisel - x

De Lovie privaat De Lovie 105d 1075m2 bebossen Hz/Lij/Spork/Hb x (x) (x) compensatiebebossing in zuidrand

De Lovie privaat De Lovie 105d 163m bosrand (b4) aanleggen Hz/Lij/Spork/Hb x Inbreiding over 10m en inplanten met
inheems loofhout

De Lovie privaat De Lovie 105d/106e/1
06f

- bestrijden exoot Divers x z z z of toch tenminste beperken tot rand

De Lovie privaat De Lovie 105f 0,51ha bestrijden exoot aV z z z opvolgen bestrijding

De Lovie privaat De Lovie 105f - inplanten groepjes LH Hz/Lij/Spork/Hb x (x) (x) onder scherm van L

De Lovie privaat De Lovie 105g 198m bosrand (b5) onderhouden Li/Hb/Hulst x x x x onderhoudssnoei aan rand parking

De Lovie privaat De Lovie 105g 518m onderhoud dreef (d1) B x x deels vrijstellen en verwijderen dode takken
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De Lovie privaat De Lovie 105i 876m2 bebossen Hz/Lij/Spork/Hb x (x) (x) compensatiebebossing in noordrand

De Lovie privaat De Lovie 105i - bestrijden exoot aV x z z lokaal moederbomen

De Lovie privaat De Lovie 105i 50m bomenrij (h11) onderhouden Li x x x x x voetopslag afzetten

De Lovie privaat De Lovie 105l - aanplant vrijstellen zE x met verwijderen klimop
De Lovie privaat De Lovie 105l 245m haag (h10) onderhouden Hb x (x) (x) Haag inboeten

De Lovie privaat De Lovie 105l - heraanleg mote - x (x) x (x) x (x) verwijderen baldval en kappen randbomen

De Lovie privaat De Lovie 105l - kappen dode boom zE x aan toegangsweg

De Lovie privaat De Lovie 105m/n/o 380m bosrand (b2) onderhouden - x x afzetten opslag op moment van kapping

De Lovie privaat De Lovie 105p 196m bosrand (b6) aanleggen Hz/Lij/Spork/Hb x Inbreiding over 10m en inplanten met
inheems loofhout

De Lovie privaat De Lovie 105p 256m onderhoud dreef (d3) x vrijstellen

De Lovie privaat De Lovie 105q - opvolgen monumentale bomen B x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
jaarlijkse veiligheidscontrole en indien
gevaar dreigt kan een noodkappingen (na
advies!) worden uitgevoerd

De Lovie privaat De Lovie 106b 1,7ha bestrijden exoot aV x z z z dringend!
De Lovie privaat De Lovie 106b/c 249m bosrand (b7) onderhouden Li/Hb/Hulst x x x x onderhoudssnoei aan rand parking
De Lovie privaat De Lovie 106c 0,77ha bestrijden exoot - x z z z
De Lovie privaat De Lovie 106d - bestrijden exoot aV x z z z lokaal

De Lovie privaat De Lovie 106d 52m bosrand (b8) onderhouden Li/Hb/Hulst x x x x onderhoudssnoei thv weg naar parking

De Lovie privaat De Lovie 106d - poelen (p1) onderhouden - x (x) (x) x kappen xpo en ruimen
De Lovie privaat De Lovie 106e - bestrijden exoot Divers x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x oostrand, intomen randbeplanting

De Lovie privaat De Lovie 106e 89m bosrand (b9) aanleggen Hz/Lij/Spork/Hb x Inbreiding over 10m en inplanten met
inheems loofhout aan W-rand

ANB openbaar Dozinghem 7a 70m bosrand onderhouden (b6) LH (x) x (x) x (x) x (x) jong

ANB openbaar Dozinghem 8a/8b/9a/10a 548m bosrand onderhouden (b10) LH (x) x (x) x (x) x (x) jong

ANB openbaar Dozinghem 8b 103m bosrand onderhouden (b4) LH (x) x (x) x (x) x (x) jong

ANB openbaar Dozinghem 9a p1 onderhouden poel - x
Aangelegd in 1996 en gebaggerd in 2006,
bevat nauwelijks water in de zomer. Poel
dichtgooien en trg.

ANB openbaar Dozinghem 9a - knotten solitaire boom sWi x x
ANB openbaar Dozinghem 10b - spontane verbossing
ANB openbaar Dozinghem 10b/11a 112m bosrand onderhouden (b5) LH (x) x (x) x (x) x (x) jong
ANB openbaar Dozinghem 16a - afzetten hakhoutstoof Hb/zEl x x W-rand
ANB openbaar Dozinghem 16a 277m bosrand onderhouden (b7) LH x x opletten VJ abeel, afzetten HA

ANB openbaar Dozinghem 16a p2 onderhouden poel - x
 Gebaggerd in 2006, bevat waterviolier.
Bramen maaien en afzetten zEl.

ANB openbaar Dozinghem 18y 0,73ha bebossen/spont. verbossing LH (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) afh. van pachtsituatie

ANB openbaar Dozinghem 18y p9 onderhouden poel - x  Aangelegd in 2008

ANB openbaar Dozinghem 20a 0,3ha bestrijden exoot
bonte gele
dovenetel x z z

ANB openbaar Dozinghem 20a 537m bosrand afzetten (b3) LH x (x) x (x) x Beperkt afzetten ikv bosmieren

ANB openbaar Dozinghem 20a 531m bosrand onderhouden (b3) LH x x x
oud, enkele zE wegdoen, opletten voor
koepels. hb ha + lij,mei,be,hz,tka,rpo

ANB openbaar Dozinghem 20a p7 onderhouden poel - x Gebaggerd in 2007, bevat nauwelijks nog
water in de zomer

ANB openbaar Dozinghem 21a p8 onderhouden poel - x Bevat momenteel geen water, uitbaggeren
na kapping

ANB openbaar Dozinghem 22a p10 onderhouden mote - x

ANB openbaar Dozinghem 23/24/26 602m bosrand onderhouden LH (x) x x oud, maaien en individueel uithalen grote
bomen

ANB openbaar Dozinghem 23a p5 onderhouden poel - x Gebaggerd in 2007, bramen en struweel
maaien

ANB openbaar Dozinghem 24a - afzetten hakhoutstoof Hb x x W-rand

ANB openbaar Dozinghem 24a - bestrijden exoot
bonte gele
dovenetel x z z

ANB openbaar Dozinghem 25a - bestrijden exoot
bonte gele
dovenetel x z z
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ANB openbaar Dozinghem 25a p6 onderhouden poel - x Bevat momenteel geen water, uitbaggeren
na kapping

ANB openbaar Dozinghem 26c - bestrijden exoot rho x z z
ANB openbaar Dozinghem 26e - bestrijden exoot rho x z z
ANB openbaar Dozinghem 27a 79m bosrand onderhouden (b1) LH (x) x x jong
ANB openbaar Dozinghem 27a 103m bosrand onderhouden (b2) LH (x) x x jong

ANB openbaar Dozinghem 27a 0,95ha extensief maaibeheer
boomgaard

- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ANB openbaar Dozinghem 27a p3 grachtensysteem onderhouden x uitbaggeren

ANB openbaar Dozinghem 27a 0,55ha maaibeheer 2x (+evaluatie) - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
ANB openbaar Dozinghem 27a - verwijderen grasmaaisel - x

Dozinghem 27a - knotten solitaire boom xPo x x
Billiet D. L. privaat Dozinghem 114a - bestrijden exoot rho x z z
Billiet D. L. privaat Dozinghem 114a - verwijderen sluikstort - x groen

Boury M./Caveel L. privaat Dozinghem 113a p11 onderhouden poel - x gegraven in 2013

Divers openbaar/p
rivaat

Dozinghem 26/114a 266 m bosrand (b9) aanleggen - x x verschillende data privaat/openbaar

Divers openbaar/p
rivaat

Dozinghem 26/114a 266 m bosrand (b9) onderhouden - x x x verschillende data privaat/openbaar

Divers openbaar/p
rivaat

Dozinghem 26e/113a/11
4a/122a

353 m bosrand (b8) aanleggen - x x verwijderen jonge rB en Hz/zEl/zE en tKa in
HA, deel al verhakselt

Divers openbaar/p
rivaat

Dozinghem 26e/113a/11
4a/122a

353 m bosrand (b8) onderhouden - x x x verschillende data privaat/openbaar

Lombaert
R./Missine P.

privaat Dozinghem 115a bestrijden exoot
bonte gele
dovenetel x z z

Lombaert
R./Missine P.

privaat Dozinghem 115a 45m bestrijden exoot chamaecyp. x (x) aan oprijlaan en open plek

Lombaert
R./Missine P.

privaat Dozinghem 115a 111m bosrand afzetten tKa/gEd x x x Beperkt afzetten ikv bosmieren

Lombaert
R./Missine P.

privaat Dozinghem 115a 0,03ha extensief maaibeheer - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x open plek

Lombaert
R./Missine P.

privaat Dozinghem 115b 137m bosrand afzetten LH x x x Beperkt afzetten ikv bosmieren

ANB openbaar Eikhoek 1a 852m bosrand onderhouden (b1) LH (x) x jong
ANB openbaar Eikhoek 1a - verwijderen grasmaaisel - x
ANB openbaar Eikhoek 1y 0,71ha begrazing - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ANB openbaar Eversam 11a 432m bosrand onderhouden (b15) LH (x) x (x) x (x) x jong

ANB openbaar Eversam 12a 577m bosrand onderhouden (b14) LH (x) x (x) x (x) x jong

ANB openbaar Eversam 13a 670m bosrand onderhouden (b16) LH (x) x (x) x (x) x jong

ANB openbaar Eversam 1a 399m bosrand onderhouden (b13) LH (x) x (x) x (x) x jong

ANB openbaar Eversam 1a p2 poel aanleggen - x
ANB openbaar Eversam 2a 254m bosrand onderhouden (b12) LH (x) x (x) x (x) x jong
ANB openbaar Eversam 3a 407m bosrand onderhouden (b11) LH (x) x (x) x (x) x jong
ANB openbaar Eversam 4a 637m bosrand onderhouden (b10) LH (x) x (x) x (x) x jong
ANB openbaar Eversam 5a 592m bosrand onderhouden (b9) LH (x) x (x) x (x) x jong
ANB openbaar Eversam 6a 568m bosrand onderhouden (b8) LH (x) x (x) x (x) x jong

ANB openbaar Eversam 7/8/9a 375 m bosrand (b17) aanleggen Be/zE/zEl x intern Bra, strook van 10-15m in hakhout
aan wandelpad

ANB openbaar Eversam 7/8/9a 375 m bosrand (b17) onderhouden Be/zE/zEl x hakhout afzetten
ANB openbaar Eversam 7a 0,37ha maaibeheer 2x (+evaluatie) - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x brede paden
ANB openbaar Eversam 7a 96m bosrand onderhouden (b7) LH (x) x (x) x (x) x jong
ANB openbaar Eversam 8a 62m bosrand onderhouden (b4) LH (x) x (x) x (x) x jong
ANB openbaar Eversam 8a 100m bosrand onderhouden (b5) LH (x) x (x) x (x) x jong
ANB openbaar Eversam 8a 0,5ha maaibeheer 2x (+evaluatie) - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x brede paden
ANB openbaar Eversam 9a 65m bosrand onderhouden (b2) LH (x) x (x) x (x) x jong
ANB openbaar Eversam 9a 0,15ha extensief maaibeheer - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x open plek
ANB openbaar Eversam 10a 0,21ha extensief maaibeheer - x x x x x x x x x x eens om de twee jaar
ANB openbaar Eversam 11a 0,26ha maaibeheer 2x (+evaluatie) - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x brede paden
ANB openbaar Eversam 14a 0,08ha extensief maaibeheer - x x x x x x x x x x ruigte
ANB openbaar Eversam 14a p1 onderhouden poel - x verwijderen lisdodde
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ANB openbaar St.-Sixtushoek 40 1,2ha maaibeheer 2x (+evaluatie) - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x dreven en open plek rond poel
ANB openbaar St.-Sixtushoek 40a 0,46ha bebossen LH (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) klimaatbos, gradueel TB om de 2 jaar
ANB openbaar St.-Sixtushoek 40a 364m bosrand onderhouden (b4) LH (x) x (x) x (x) jong
ANB openbaar St.-Sixtushoek 40c 537m bosrand onderhouden (b3) LH (x) x (x) x (x) jong
ANB openbaar St.-Sixtushoek 40d 1,37ha bebossen/spont. verbossing LH (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) klimaatbos, gradueel TB
ANB openbaar St.-Sixtushoek 40d 104m bomenrij heraanleggen (h2) Es (x) (x) (x) (x) x (x) (x) (x) (x) eindkap en aanplanten sWi
ANB openbaar St.-Sixtushoek 40d 748m bosrand onderhouden (b1) LH (x) x (x) x (x) jong
ANB openbaar St.-Sixtushoek 40d p1 onderhouden poel - x x in 2010

ANB openbaar St.-Sixtushoek 40d p2 aanleggen poel - x poel aan Hollebeek heraanleggen op hoger
gelegen terrein

ANB openbaar St.-Sixtushoek 40d p2 onderhouden poel - x
ANB openbaar St.-Sixtushoek 40d - knotten bomengroepen zPo/Wi x x
St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120a - bestrijden exoot laurierkers x vervangen door Hulst of Haagbeuk thv grot

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120a 162m bosrand onderhouden LH x x x
Beperkt afzetten om autochtone
genenbronnen vrij te stellen in de westrand

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120a 114m bosrand onderhouden (b9) LH x x afzetten opslag in de zuidrand

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120a - onderhouden poelen (p3&p4) - x x
ruimen poelen en kappen randbomen voor
creëeren van licht rond de poelen

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120a - verwijderen grasmaaisel - x (x) (x) (x) (x) aan zuidelijke pad

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120b - bestrijden exoot Chamaecyparis (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x) (x)
facultatief te kappen op een redelijke
termijn, jonge exemplaren worden nu al
verwijderd

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120b - verwijderen grasmaaisel - x aan kruispunt van paden

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120c 0,2ha creëeren en onderhouden open
plek

- x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x thv Kluis: kappen en maaien

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120c/d 404m bosrand onderhouden LH x x x
Beperkt afzetten om autochtone
genenbronnen vrij te stellen in de oostrand

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120d 300m bosrand onderhouden LH x x
Beperkt afzetten om autochtone
genenbronnen vrij te stellen in de
noordrand

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120d - onderhouden poelen (p5) - x x ruimen vanaf 2024, randbomen kappen in
2024

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120e 404m bosrand onderhouden LH x x x x opslag per 1/3 afzetten, pad aan beek
jaarlijks te maaien

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120e - knotten bomen xPo/Wi x x x bomen in heg
St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120e 231m onderhouden heg (h1) rOl/Slee/Mei x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x scheren en deels vrij laten uitgroeien

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120f 97m bosrand onderhouden (b8) - x x x vrijstellen van naburige bosbestand en
bijsnoeien

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120g 191m bosrand onderhouden (b7) - x x x vrijstellen van naburige bosbestand en
bijsnoeien

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120h 187m bosrand onderhouden  (b6) - x x x vrijstellen van naburige bosbestand en
bijsnoeien

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120i 146m bosrand onderhouden (b5) - x x x vrijstellen van naburige bosbestand en
bijsnoeien

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120t 400m opsnoeien dreef B x x x x met extensief maaibeheer berm
ANB openbaar Venepebos 121a - verwijderen grasmaaisel - x
ANB openbaar Venepebos 121b - verwijderen grasmaaisel - x
Becue L. privaat Venepebos 121a 189m haag onderhouden (h1) Mei/Slee x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x jong, scheren en snoeien
Becue L. privaat Venepebos 121b 311m haag onderhouden (h3) Mei/Slee/Hz/zEl x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x jong, scheren en snoeien
Becue L. privaat Venepebos 121b 55m knotten bomenrij (h2) Wi x x x x
ANB openbaar Wippehoek 1a/1y p3 onderhouden poel - x x lisdodde en Wi verwijderen
ANB openbaar Wippehoek 1y 1,79ha maaibeheer 2x (+evaluatie) - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x nieuwe solitaren plaatsen (zPo)
ANB openbaar Wippehoek 1y p2 onderhouden poel - x x oud, gebaggerd met knotwi
ANB openbaar Wippehoek 1y - knotten solitaire boom sWi x x x
ANB openbaar Wippehoek 2a 570m bosrand onderhouden (b2) LH (x) x jong
ANB openbaar Wippehoek 2a 0,5ha maaibeheer 2x (+evaluatie) - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x brede paden
ANB openbaar Wippehoek 3a 0,76ha maaibeheer 2x (+evaluatie) - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x brede paden
ANB openbaar Wippehoek 3a/6a 1489m bosrand onderhouden (b4) LH (x) x jong
ANB openbaar Wippehoek 4a 546m bosrand onderhouden (b3) LH (x) x jong
ANB openbaar Wippehoek 4a 0,34ha maaibeheer 2x (+evaluatie) - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x brede paden

ANB openbaar Wippehoek 5y - verplaatsen afsluiting - ikv creëeren ruigtestrook langs
poperingevaart voor kamsalamander
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ANB openbaar Wippehoek 5y 4,67ha begrazing - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
eerst koeien en na bloeiseizoen schapen,
extensiever indien kwaliteit stijgt

ANB openbaar Wippehoek 5y p5 onderhouden poel - x
vaartrestant naar vroegere loskaai 'De
Overdraght', geruimd door ANB in 2011,
uitrasteren in 2016

ANB openbaar Wippehoek 5y p4 onderhouden poel - x
oude weidepoel, geruimd in 2011-bij
regenval loopt onder met water van de
Poperingevaart, afrasteren in 2016

ANB openbaar Wippehoek 6a 0,53ha maaibeheer 2x (+evaluatie) - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x brede paden

ANB openbaar Wippehoek 7y p6 onderhouden poel - x
bij zware regenval loopt hij onder met water
van de Poperingevaart, uitrasteren in 2016
en afzetten Wi

ANB openbaar Wippehoek 7y 0,3ha begrazing - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
ANB openbaar Wippehoek 8y p17 onderhouden poel - x
ANB openbaar Wippehoek 8y 0,27ha begrazing - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
ANB openbaar Wippehoek 8y p16 poel aanleggen - x  uitrasteren indien begrazing blijft
ANB openbaar Wippehoek 8y - knotten bomengroepen sWi/zPo/xPo x x x aan Poperingevaart
ANB openbaar Wippehoek 9a 378m bosrand onderhouden (b5) LH (x) x jong

ANB openbaar Wippehoek 9y 183 m houtkant (h7) aanleggen LH x (x) (x) op noordrand tegen infiltratie
landbouwgrond

ANB openbaar Wippehoek 9y 1,61ha maaibeheer 2x (+evaluatie) - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ANB openbaar Wippehoek 9y p8 onderhouden poel - x x
bij zware regenval loopt onder met water
van de Poperingevaart,  afvissen om 5j
indien mogelijk

ANB openbaar Wippehoek 9y p7 onderhouden poel - x x
bij zware regenval loopt hij onder met water
van de Poperingevaart, zEl/Wi en lisdodde

ANB openbaar Wippehoek 9y p9 onderhouden poel - x x
uitgegraven ikv ruilverkaveling Woesten  in
2006 iov VLM, afvissen om 5j. en infiltratie
tegengaan

ANB openbaar Wippehoek 9y p15 poel aanleggen - x x
ANB openbaar Wippehoek 9y - verwijderen grasmaaisel - x
ANB openbaar Wippehoek 10y 0,61ha maaibeheer 2x (+evaluatie) - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ANB openbaar Wippehoek 11y 0,93ha extensief maaibeheer - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x deel intensiever waar raaigras

ANB openbaar Wippehoek 11y p10 onderhouden poel - x x
uitgegraven ikv ruilverkaveling Woesten  in
2006 iov VLM, maaien riet

ANB openbaar Wippehoek 12a 387m bosrand onderhouden (b6) LH (x) x jong
ANB openbaar Wippehoek 12y 0,7ha maaibeheer 2x (+evaluatie) - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

ANB openbaar Wippehoek 12y p11 onderhouden poel - x uitgegraven ikv ruilverkaveling Woesten  in
2011 iov VLM

ANB openbaar Wippehoek 12y p12 onderhouden poel - x uitgegraven ikv ruilverkaveling Woesten  in
ANB openbaar Wippehoek 12y p13 poel aanleggen - x (x)
ANB openbaar Wippehoek 12y p13 onderhouden poel - x
ANB openbaar Wippehoek 13y 1,67ha maaibeheer 2x (+evaluatie) - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
ANB openbaar Wippehoek 13y p14 poel aanleggen - x (x)
ANB openbaar Wippehoek 13y p14 onderhouden poel - x
ANB openbaar Wippehoek 15a 202m bosrand onderhouden (b1) LH (x) x jong

ANB openbaar Wippehoek 15y p1 onderhouden poel - x
uitgegraven ikv ruilverkaveling Woesten  in
2008-2009 iov VLM, lisdodde en opslag Wi

Prov. West-Vl openbaar Wippehoek 15y 235m bomenrij (h6) onderhouden es/zE x (x) (x) uitgevallen es inboeten met zE
Prov. West-Vl openbaar Wippehoek 15y 0,38ha maaien met nabegrazing - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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7 Ontheffingen, meldings- en vergunnings-
plichtige activiteiten

Voor de kappingen vermeld in voorliggend beheerplan dient geen afzonderlijke kapmachtiging
(bomen in bestand) of stedenbouwkundige vergunning (individuele of bomen in rij) te worden
aangevraagd.

Werken vermeld in voorliggend goedgekeurd beheerplan zijn bij definitieve goedkeuring van het
beheerplan niet meer vergunningsplichtig, dit omvat onder meer de aanleg van kleinere poelen,
kappen van bomen in rij, etc. Door een goedgekeurd beheerplan is men vrijgesteld van de na-
tuurvergunningsplicht. Alleen voor constructies groter dan 40m2 en voor ontbossingen is een
stedenbouwkundige vergunning nodig. Hierbij is de volgende regelgeving relevant:

Art. 6.2. van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van handelingen waar-
voor geen stedenbouwkundige vergunning’ nodig is;
Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor de handelingen, die opgenomen zijn in een goed-
gekeurd beheersplan op basis van het Bosdecreet van 13 juni 1990 of het decreet van 21 oktober 1997
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, of in een goedgekeurd natuurinrichtingsproject, of in
een goedgekeurd inrichtingsplan in het kader van een landinrichtingsproject, of in een van openbaar nut
verklaarde ruilverkaveling voor zover ze niet gepaard gaan met de oprichting van constructies groter dan
40 vierkante meter en voor zover ze niet gepaard gaan met een ontbossing.

Artikel 47 van het bosdecreet:
In afwijking van de stedenbouwkundige vergunningsplicht voor ontbossing, zoals bepaald in artikel 4.2.1,
2°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, is er voor ontbossing in natuurreservaten, waarvoor een
beheerplan is goedgekeurd op grond van artikel 34, § 1, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende
het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, enkel een voorafgaande eenvoudige melding aan de ambtenaar
vereist, op voorwaarde dat deze ontbossing voorzien is in het vermelde beheerplan en, met betrekking tot
beheerplannen die goedgekeurd worden na 1 januari 2009, voor zover deze ontbossing noodzakelijk is
voor het behoud, het herstel of de ontwikkeling van een of meerdere van de habitats, vermeld in bijlage I
van voormeld decreet of van een of meerdere habitats van soorten, vermeld in bijlage II, III of IV van dat-
zelfde decreet. Van deze melding stelt de ambtenaar onverwijld het college van burgemeester en schepe-
nen en het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed in kennis.

Art. 34 en 35§2 van het natuurdecreet
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 afge-
weken van de voorschriften van dit decreet, inzonderheid van artikel 35’.

Art 35§2. Binnen de natuurreservaten, vermeld in artikel 16ter decies, is het verboden, behoudens ont-
heffing in het goedgekeurd beheersplan in een overeenkomstig dit decreet goedgekeurd beheer-
plan: 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,
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welk werk ook uit te voeren dat de aard van de grond, het uitzicht van het terrein, de bronnen en het hy-
drografisch 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° pesticiden te gebruiken; 10° meststof-
fen 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. Deze maatregelen kunnen evenwel geen erfdienstbaarheden opleggen op de omliggen-
de gebieden. De Vlaamse regering kan om redenen van natuurbehoud bijkomende algemene maatregelen
treffen voor natuurreservaten. De Vlaamse regering of haar gemachtigde kan in het belang van het na-
tuurbehoud, de volksgezondheid of het wetenschappelijk onderzoek, ter voorkoming van disproportionele
schade ontheffing verlenen van de in dit artikel bedoelde verbodsbepalingen. De Vlaamse Regering kan
bepalen dat het Agentschap ontheffing kan verlenen van de in deze paragraaf opgesomde verbodsbepa-
lingen, met het oog op het recreatief of educatief medegebruik en voor zover dit medegebruik inpasbaar is
in de doelstellingen van het natuurreservaat.

In bijlage 9 wordt een opsomming gegeven van de beheermaatregelen waarvoor een ontheffing
wordt aangevraagd. Deze zijn over het algemeen samen te vatten in:

  > het gebruik van pesticiden (Art. 35, § 2, 9o). Voor de bestrijding van ongewenste planten-
soorten is, bij gebrek tot heden aan een evenwaardig milieuvriendelijk alternatief, het soms no-
dig een nabehandeling met een glyfosaat-houdend chemisch bestrijdingsmiddel uit te voeren en
dit zolang er geen andere effectief alternatief beschikbaar is dat een vergelijkbare arbeidsin-
spanning vraagt. Het gebruik ervan is nog noodzakelijk om de geformuleerde natuurdoelen te
halen.
  > Art. 35, § 2, 7o & 11o en dit voor de (her)aanleg en onderhoud van poelen, motes en de af-
koppeling van het instromen van irrigatiewater van hoger gelegen landbouwgronden in bosper-
celen in het Couthof De aanleg en onderhoud van poelen is noodzakelijk voor het versterken en
uitbreiden van populaties van verschillende beschermde en/of habitatrichtlijnensoorten zoals
Vinpootsalamander en Kamsalamander. Het afkoppelen van irrigatiewater is noodzakelijk om
verruiging tegen te gaan van de aanwezige boshabitats en om de oud-bosflora (met o.a. Een-
bes) zo optimaal mogelijk te beschermen. Verder wordt een ontheffing aangevraagd van bo-
venstaande artikels voor de heraanleg van laantjes in een graslandperceel aan het Bardelen-
bos. Deze heraanleg al een gunstige invloed hebben op de hydrologie van het perceel. Deze
maatregel is noodzakelijk om het geformuleerde natuurstreefdoel voor dit perceel te halen.

Voor het uitvoeren van de hierboven opgesomde maatregelen wordt eveneens een ontheffing
op het door artikel 7 van het ‘Besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998’ opgelegd ver-
bod op wijzigen van bepaalde vegetaties gevraagd.

Er wordt daarnaast ook een ontheffing van art. 35, § 2, 5° gevraagd voor:
- Het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek (andere dan monitoring en beheerevaluatie)

Wanneer derden dieren willen vangen of doden voor wetenschappelijk onderzoek dienen
deze wel over de nodige toelatingen te beschikken (onder andere een machtiging van het
Agentschap voor Natuur en Bos). Doden van fauna voor wetenschappelijk onderzoek wordt
enkel toegestaan indien er geen andere methoden beschikbaar zijn.

- Het vangen en doden van dieren onder bepaalde voorwaarden wanneer door een eventue-
le overpopulatie van een bepaalde diersoort, deze soort een bedreiging vormt voor het dui-
nenecosysteem of andere populaties van beschermde dieren of plantensoorten,

Gezien het kasteelpark van het Couthof, de Galge en enkele percelen bos aan de overzijde van
de Couthoflaan geklasseerd zijn als beschermd monument, is bijkomend een schriftelijke toela-
ting/machtiging nodig van Onroerend Erfgoed. Dit geldt tevens voor het beschermd dorpsge-
zicht van De Lovie. Voor het domein De Lovie en het Couthof kan een aanvullend beheerplan
worden opgesteld zoals bepaald in het uitvoeringsbesluit van 12 mei 2014 (van het Onroeren-
derfgoeddecreet), waarbij voor alle in het beheerplan opgelijste werken en handelingen geen
toelatingsplicht meer vereist is en waarbij een erfgoedpremie (met inbegrip van een verhoogde
erfgoedpremie voor ZEN-erfgoed en voor Open erfgoed, zie ook § 5.13.1) kan worden toege-
kend voor beheerwerken die opgenomen zijn in een goedgekeurd beheerplan.



Openstelling

, Revisie
Pagina 179 van 234

8 Openstelling

8.1 Wegennet en opengestelde boswegen

De openbare bossen in het plangebied zijn een belangrijk gebied voor zachte recreatie. Er zijn
heel wat paden en routes voor wandelaars, fietsers en (in mindere mate) ruiters aanwezig, deze
worden behouden en verder vrij beperkt geoptimaliseerd.

In het kader van het besluit rond de toegankelijkheid van bosgebieden en natuurreservaten (Be-
sl. Vl. Reg. 5 december 2008) is het verplicht om een toegankelijkheidsplan en –reglement op stel-
len met aanduiding van de toegankelijke wegen, specifieke bebording en aanduiding van speci-
fieke zones met aangepaste regels (bv. speelzones…).

De toegankelijkheidsregeling (met de regeling zelf, toegankelijkheidskaart en bebordingsplan) is
weergegeven in bijlage 10 en op kaarten 5.5a, b, c en d (bebordingsplan) en 5.6a en 5.6b (toe-
gankelijkheidskaart).

De private bossen zijn niet toegankelijk m.u.v. het provinciaal wandelnetwerk in De Lovie, de
GR-route en aangrenzende boswegen in het Theetbos, de dreven te Dozinghem (half op priva-
te eigendom en de kerkwegel te Venepebos. Merk hierbij op dat de toegankelijkheid van een
beschermd domein een strikte voorwaarde is in het kader van de huidige premieverlening. Het
nieuwe uitvoeringsbesluit van het Onroerenderfgoed decreet bepaalt in art. 11.2.11 dat een
verhoogde premie kan worden verkregen voor ‘open erfgoed’ voor zover voldaan is aan de
voorwaarden van publieksgerichte erfgoedontsluiting en opgenomen in een goedgekeurd be-
heerplan. Hierbij aansluitend wordt het kasteelpark beperkt opengesteld voor begeleide wande-
lingen. De openstelling zal worden geregeld door het Regionaal Landschap West-Vlaamse
heuvels en valt buiten het bestek van voorliggend beheerplan.

In het openbaar deel is er de mogelijkheid tot tijdelijk afsluiten van paden ten behoeve van
broedvogels of andere bijzondere of kwetsbare biologische waarden (bvb. zeldzame flora). Ook
in de functie van de jacht kunnen paden tijdelijk worden afgesloten op privaat domein. In ieder
geval dient een duidelijke signalisatie te worden voorzien (met plaatsen van V19-verbodsborden
= jacht, doorgang verboden).

De optimalistatie van de recreatieve functie wordt weergegeven in § 5.13.

8.2 Speelzones

Binnen het boscomplex van de Sixtusbossen is er één voorlopige speelzone aangeduid. Deze
speelzone is gelegen in bestand 25a en dit over een oppervlakte van 2,42 ha. Binnen deze
speelzone is er geen speelinfrastructuur aanwezig.

Vanaf 2022-2025 wordt de speelzone te Dozinghem (25a) verlaten. Vanaf 2017 wordt er in de
Wippehoek een nieuwe speelzone geopend in bestanden 1a en 1y (3,9ha). Deze speelzone is
al volledig ingericht met betonnen rioleringsbuizen met grote diameter (moerriolen), reliëfver-
schillen, aanplantingen en poelen. Hierbij geeft al overleg plaatsgevonden tussen de gemeente
Vleteren, de jeugdraad van Vleteren, het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels en het
ANB.
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8.3 Rustzones

Het overgrote deel van het Couthof en de beboste gedeeltes ten westen van de Eversambeek
te Eversam worden ingesteld als rustzones. Het overgrote deel van het Couthof wordt ingesteld
als rustzone (muv in de toekomst enkele in te richten paden, zie § 8.1) en is uitsluitend occasio-
neel te bezoeken onder begeleiding.
Te Eversam is uitsluitend het wandelpad die langs de Eversambeek loopt toegankelijk voor pu-
bliek. Alle paden ten oosten van de Eversambeek en ten zuiden van de Eversamstraat zijn wel
toegankelijk.
Hoewel niet expliciet aangeduid als rustzone zijn grote delen van het Bardelenbos (15a en 19a)
niet toegankelijk voor het publiek.

8.4 Eénmalige of occasioneel georganiseerde activiteiten

Grotere eenmalige doortochten voor wandelaars, MTB’s, ruiters, … door het plangebied kunnen
mits voorafgaandelijke aanvraag bij ANB West-Vlaanderen worden toegelaten.

8.5 Recreatieve infrastructuur

Zie hiervoor § 5.13.3
.
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9 Monitoring

Monitoring in het plangebied is belangrijk om de resultaten van het gevoerde beheer op fauna,
flora, graslandontwikkeling, bosontwikkeling, etc. op te kunnen volgen.

Na beoordeling worden zonodig de maatregelen voortgezet dan wel bijgestuurd in overeen-
stemming met de beheerdoelstellingen en binnen de grenzen van het goedgekeurde beheer-
plan. Het eigenlijke monitoringsplan wordt opgemaakt door ANB en opgevolgd door een be-
heercommissie.

Gezien een vrij groot deel van het plangebied gelegen is binnen Habitatrichtlijngebied gaat er bij
de monitoring in de openbare bestanden vooral aandacht naar de aanwezige en te ontwikkelen
habitats en soorten zoals vermeld in de S-IHD. Voor de inventarisatie en opvolging wordt –
naast inspanningen van de eigen monitoringsploegen of aangestelde studiebureau’s – ook sa-
mengewerkt met lokale vrijwilligers en kan gesteund worden op losse waarnemingen en initia-
tieven.

Tabel 9-1: Evaluatie van het uitgevoerde beheer (+ zie verdere verduidelijking onderaan).
evaluatie-item evaluatiemoment evaluatie-elementen opvolging

bosomvormingen twee jaar, vier jaar en
zes jaar na kap

 mate van natuurlijke verjonging
inheemse soorten

 aandeel ongewenste verjonging
exoten

 kunstmatige verjonging
overwegen

 verwijderen zaailingen on-
gewenste soorten

bosontwikkeling elzen-
broek zesjaarlijks

 aanwezigheid van kensoorten
voor de beoogde bostypes met
als belangrijkste de IHD-habitats

 selectief verwijderen van
bepaalde boomsoorten of
het verbeteren van water-
en lichtcondities

vegetatie graslanden
(kamgras, glanshaver,
en zilverschoongraslan-
den)

driejaarlijks
 vegetatieontwikkeling
 indicatorsoorten  bijsturen beheer

dood hout zesjaarlijks  aandeel dood hout  gericht ringen of kappen
van bomen

bomen met veiligheids-
risico jaarlijks

 VTA: toestand bomen (dood hout,
aantastingen…)

 verwijderen risicovolle
boomdelen

bosmieren vijfjaarlijks  aantal en omvang koepelnesten  kleinschalig bosbeheer

dagvlinders vijfjaarlijks
 soorten en aantallen
 aawezigheid graslandvlinders en

evolutie Kleine ijsvogelvlinder
 aanpassen maaibeheer

kamsalamander vijfjaarlijks
 soorten en aantallen
 aanwezigheid  Kamsalamander

(en Vinpoot)

 evt. uitbreiden poelen en
randbiotopen in migratiezo-
ne Wippehoek en Sixtus-
bossen

indicatorsoorten vogels vijfjaarlijks
 aantal territoria doelsoorten
 nestplaatsen

 versterken kleinschalig
landschaps- en bosbeheer

 instellen rustzones en.of
aanpassen schoontijd

vleermuizen één-vijfjaarlijks

 tellen overwinteringsplaatsen
 onderzoek naar koloniebomen bij

kappingen
 foerageerbewegingen

 aanpassen kapbeheer
 mitigerende maatregelen

autochtone bomen en
struiken acht-negenjaarlijks

 oppervlakteaandeel (uitbreiding)
 conditie en vitaliteit
 natuurlijke verjonging

 vrijstellen/lichten
 elders in gebied uitplanten
 zaadoogst
 aankoop bufferzones
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Beschrijving voorstel van monitoringsdoelen- en methodes

1) Bosomvormingen

Doel: evalueren mate van natuurlijke verjonging met gewenste inheemse soorten na kappingen.
Locatie: voornamelijk te Dozinghem en de Canadabossen (Tamme kastanje) en in mindere ma-
te De Lovie, Sixtushoek en het Couthof.
Positieve indicator: gewenste NV van zE/Hb/Lij/Spork/Hz/Es…na kapping
Negatieve indicator: ongewenste NV van aE, aV, nEd of zelfs gEd na kapping.
Timing: om de 2/4/6 jaar na de kapping.
Bijsturing: Indien noodzakelijk dient ingeplant te worden in groepjes en dient de ongewenste
verjonging te worden verwijderd.

2) Bosontwikkeling en vegetatie van Elzenbossen

Doel monitoring: staat van de Elzen(broek)bossen opvolgen en indien nodig beheer bijsturen.
De oppervlakte 91E0-habitat is dermate belangrijk om de staat van instandhouding bij op te
volgen.
Timing: Dit kan met een lage frequentie, bvb. om de zes jaar uit te voeren in een deel van de
elzenbestanden (werklast kan verdeeld worden over twee meetmomenten), want de staat van
het Elzenbos zal in de eerste plaats afhangen van een constante hoge watertafel en deze wordt
continu opgevolgd via het peilbeheer.
Positieve indicator: voorkomen van kensoorten Elzenzegge, Blauw glidkruid en Moeraswalstro.
Indicatoren verdroging: Grote brandnetel en algemene afname vochtminners.
Indicatoren vermesting: Grote brandnetel, Liesgras, Haagwinde, Gewone vlier en Ridderzuring.
Indicatoren verruiging: bramen en Grote brandnetel.
Waar: Eversam (zie visiekaart 4.1)
Normen (presentie en bedekking indicatorsoorten): nog te bepalen.

3) Vegetatie van graslanden

Doel: staat van graslanden opvolgen en indien nodig beheer bijsturen
Timing: om de drie jaar voor graslanden in de ontwikkelingsfase, daarna om de vijf jaar
Externe factoren: zie hiervoor § 5.9

Kamgrasgrasland
Locatie: Hoger gelegen deel van 5y en percelen 7y en 8y in de Wippehoek
Positieve indicator: kamgras, madeliefje, timoteegras
Indicatoren verruiging: braam, distels…
Bijsturing: intensief maaibeheer zonder begrazing met afvoer maaisel
Indicatoren vermesting: brandnetel, geknikte vossenstaart, ruw beemdgras, raaigras
Bijsturing: bron van vermesting aanpakken en stootbegrazing evt. gecombineerd met maaibe-
heer met afvoer van maaisel.

Glanshavergrasland
Locatie:14y en 17x (deels) in het Bardelenbos
Positieve indicator: margriet, knoopkruid, gewoon reukgras, groot streepzaad
Indicatoren verruiging: fluitenkruid (initieel), akkerdistel, ridderzuring
Bijsturing: maaifrequentie verhogen met afvoeren maaisel, indien reukgras verschijnt wordt
slechts 1x meer gemaaid
Indicatoren vermesting: ruw beemdgras, raaigras, brandnetel
Bijsturing: bron van vermesting aanpakken en maaifrequentie verhogen met afvoeren maaisel
Indicatoren vernatting: egelboterbloem, biezenknoppen, pitrus…
Bijsturing: oppervlakkige ondiepe laantjes in 14y onderhouden om zuur regenwater oppervlak-
kig af te voeren.
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Zilverschoongrasland
Locatie: laagst gelegen delen aan de Poperingevaart in de Wippehoek (5y deels) en de Eikhoek
(1y)
Positieve indicator: zomprus, zilverschoon, valse voszegge, pijptorkruid, fioringgras
Indicatoren verruiging: Reuzenbereklauw, Reuzenbalsemien…
Bijsturing: intensief maaibeheer zonder begrazing met afvoer maaisel
Indicatoren vermesting: geknikte vossenstaart, ruw beemdgras, raaigras
Bijsturing: bron van vermesting aanpakken en stootbegrazing evt. gecombineerd met maaibe-
heer met afvoer van maaisel.

4) Dood hout

Doel monitoring: aanwezigheid en aandeel dood hout opvolgen en waar mogelijk verhogen.
Locatie: in alle bosbestanden met IHD-doel in het plangebied.
Timing: samensporend met zesjaarlijkse evaluatie
Methode: per bestand wordt een standaardfiche ingevuld die de hoeveelheid liggend en staand
dood hout inschat:

dun (D: 7-20 cm) (C 21-60 geen < 5 stuks/ha 5 - 100 stuks/ha > 100 stuks /ha

dik (D: 21-39 cm) (C 60-120) geen 1 - 10 stuks/ha 11 - 30 stuks/ha > 30 stuks/ha

zeer dik (D: >40 cm) (C>120) geen 1 - 3 stuks/ha > 3 stuks/ha

Bijsturing: indien te weinig dood hout kan er gericht geringd worden in combinatie met een nul-
beheer.

5) Opvolgen bomen met veiligheidsrisico
Controle kan gebeuren op basis van een standaard VTA en bij twijfel of aanbeveling voor ver-
der onderzoek, kan dit best opgevolgd worden door een erkend boomdeskundige (bv. Europe-
an Treeworker of Treetechnician). Een overzicht van mogelijke gebreken en aantastingen wordt
gegeven in § 5.13.4.
Ingrijpen (verwijderen van dode/gevaarlijke boomdelen) dient ook enkel te gebeuren in voor het
publiek toegankelijke zones. Prioritair hierbij zijn de speelzone te Dozinghem en wandelpaden
maar ook langs openbare wegen zoals de Bankelindeweg/Leeuwerikstraat (abelen en populie-
ren!), Gravendreef, Canadaweg, Nonnenstraat en Eikenkappersdreef.

6) Monitoring fauna
Monitoring van fauna is vrij duur (400-800 euro per dag) en arbeidsintensief. Hieronder worden
prioritaire soorten(groepen) voorgesteld die een duidelijke indicatie zijn voor het gevoerde be-
heer en die fungeren als paraplusoorten voor andere soorten(groepen). Hulp van vrijwilligers is
hierbij in veel gevallen onontbeerlijk.

Dagvlinders
Soorten: Kleine ijsvogelvlinder/Keizersmantel/Hooibeestje/Bruin blauwtje
Doel: Nagaan of het gevoerde maaibeheer (Hooibeestje en Bruin blauwtje) of man-
tel/zoombeheer (Kleine ijsvogelvlinder/Keizersmantel) een gunstig effect hebben op de lokale
populaties.
Locatie: Dozinghem/Couthof/Bardelenbos/Canadabossen voor bosvlinders. Eversam (en mis-
schien Wippehoek) voor graslandvlinder.
Hoe monitoren? Transecttellingen van max 1000m lang, opgedeeld in stroken van 50m (30 min.
per keer en 5-10 keer per monitoring-ronde). Hierbij kan een basismonitoring worden uitgevoerd
of een uitbreidingmonitoring (min 1x per week).
Timing: Monitoring wordt 5-jaarlijks uitgevoerd tijdens de hoofdvliegperiode van Hooibeestje (10
mei – 10 juni en augustus), Bruin blauwtje (2de helft van mei en 20 juli-20 augustus), Kleine ijs-
vogelvlinder (juli) en Keizersmantel (10-31 juli).
Bijsturing: Voor Keizersmantel en Kleine ijsvogelvlinder dienen voldoende open plekken en
mantel/zoomvegetaties aanwezig te zijn (in combinatie met voldoende grote boscomplexen).
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Vliegplaatsen voor de graslandvlinders mogen vooral niet te ruig worden (eiafzetplaatsen!) og
mogen niet verstruwelen. Gefaseerd maaibeheer is dus van belang. Indien vliegplaats te ruig
wordt dient er tijdelijk intensiever gemaaid te worden.

Kamsalamander (evt. ook Vinpootsalamander in de Sixtusbossen)
Doel: Nagaan of Kamsalamander uitbreidt in het doelgebied en of het aantal exemplaren per
poel toeneemt.
Locatie: Poelen in de Wippehoek
Hoe monitoren? Avondtellingen van volwassen dieren in voortplantings water (maart-mei), zoe-
ken naar eieren (april-mei) en larven (juni-augustus) en bemonsteren met schepnet of fuiken.
Timing: 5-jaarlijks te herhalen
Bijsturing: Indien omringende landbouw blijvend een invloed heeft op de kwaliteit van de poelen
kan gedacht worden aan grondverwerving in combinatie met de aanleg van bufferelement. Bij-
komende migratiecorridors en clusters van poelen aanleggen.

Vogels
Doel: Nemen populaties van habitatrichtlijnsoort (Wespendief/Middelste bonte specht/Zwarte
specht) of habitattypische soorten (Zomertortel/Wielewaal) toe onder het te voeren beheer.
Locatie: Volledige plangebied
Hoe monitoren? Broedvogelkartering (min. 7x per jaar) dmv een vaste route in de periode
maart-juni
Timing: om de 4-5 jaar herhaling van broedvogelkartering
Bijsturing: Waarschijnlijk niet nodig voor de habitatrichtlijnsoorten. Bossen worden gradueel ou-
der en zullen steeds meer dood hout hebben (spechten). Alleen voor Wespendief kan geop-
teerd worden om bepaalde bosgebieden ontoegankelijk te maken tijdens broedperiode (Barde-
lenbos en Couthof). Zomertortel is gebaat met voldoende open struweel en jong bos. Hakhout-
beheer is hier dus zeker van belang in combinatie met bosuitbreiding (jong bos). Aanplant van
populier voor Wielewaal is waarschijnlijk noodzakelijk voor het voortbestaan van de soort.

Vleermuizen
Doel: Nagaan of het gevoerde bosbeheer invloed heeft op de populaties vleermuizen. Maw ne-
men het aantal exemplaren in de gekende overwinteringslocaties toe? Blijven de gekende zo-
merkolonies standvastig aanwezig?
Locatie: Oude bossen in het plangebied (Lovie/Couthof en in mindere mate Dozing-
hem/Canadabossen/Sixtushoek en Bardelenbos
Hoe monitoren? Tellen van uit-/invliegers in de gekende koloniebomen, tellen van foeragerende
vleermuizen in de zomer (gedrag, verplaatsingen, gebruik van bepaalde bospercelen…), winter-
tellingen en onderzoek naar koloniebomen voor kappingen. Onderzoek naar koloniebomen is
een tijdrovend karwei en omvat meestal opsporen van boomholtes met meststrepen en aanwe-
zigheid van uitwerpselen onder de holtes. Hierna kunnen deze holtes met warmtecamera wor-
den onderzocht (of visueel door uitvliegende exemplaren). Merk wel op dat kolonies verschil-
lende koloniebomen kunnen gebruiken!
Timing: winterkolonies: jaarlijks, opsporen koloniebomen: voor kappingen en foeragerende
vleermuizen: 5-jaarlijks
Bijsturing: uitstellen kappingen na detectie koloniebomen (of toch tenminste duidelijk markeren),
instellen rustzones in bossen of nulbeheer waar bomen in hun aftakelingsfase kunnen komen
(vooral van belang in het Couthof) en tenslotte extra aanleg van migratiecorridors onder de
vorm van houtkanten (zie visiekaart 4.1)

Rode bosmieren
Doel: Nagaan of het beperkte kapbeheer in de bosranden en het aanleggen van interne bos-
randen invloed hebben op de uitbreiding van de soort samen met gevoerde bosbeheer (hak-
houtbeheer met overstaanders);
Locatie: Prioritaire locaties hierbij zijn de Canadabossen (zuidrand 4a), koepels aan de Nonne-
straat en ter hoogte van het Tour du Mondebos
Hoe monitoren? Koepels worden om de 5 jaar geteld. Het aantal koepels is niet altijd een
graadmeter voor de vitaliteit van een lokale populatie. Vaak splitsen koepels zich op door
stress. Deze afsplitsingen gaan vaak maar 1 jaar mee.
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Timing: 5-jaarlijks tellen van koepels in vroege voorjaar (of in oktober)
Bijsturing: Echte conclusies uit de gevoerde werkzaamheden kunnen pas getrokken worden vijf
jaar na de uitvoering van de werkzaamheden. Indien na vijf jaar de koepels in aantal geminderd
zijn dienen lokaal de kapwerkzaamheden bijgestuurd te worden. Hierbij dient bvb het hakhout
tussen twee koepels afgezet te worden of dienen er extra houtstapels (ook goed voor Hazel-
worm) aangelegd te worden in de rand;

7) Autochtone bomen en struiken

Doel: Nagaan of aantal autochtonen standhouden en uitbreiden.
Locatie: locaties waar een beperkt kapbeheer wordt gevoerd in de rand ikv autochtone genen-
bronnen zijnde: noordrand Couthof aan Gravendreef, westrand van 72a, zuid- en oostrand
Theetbos, bosrand aan Haringebeek (Canadabossen), Bardelenbos (15a noord en zuid en 17a
noordwest), noordrand 120a en 120d in de Sixtushoek + langs de Hoeslandbeek.
Hoe monitoren? Bosranden aflopen en noteren van soorten (vnl. rozensoorten, Mispel en Kar-
dinaalsmuts). Indien praktisch niet haalbaar kunnen steekproven genomen worden van 100 m.
Timing: 8-9 jaarlijks (cyclus van kapbeheer in bosrand ikv autochtone genenbronnen)
Bijsturing: Indien populaties blijvend achteruit gaan dient de invloed in de randen door land-
bouwgebruik beperkt te worden dmv beheerovereenkomsten, verder worden zaden geoogst en
uitgeplant in zaadboomgaard en dient het kapbeheer (van vnl. tKa/gEd en Slee) lokaal bijge-
stuurd te worden.
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10 Kostenraming

10.1 Kostenraming

De kostenramingen in voorliggend beheerplan zijn louter indicatief. Het betreft geen kostenra-
ming van een bestek dat voor aanbesteding bestemd is. De normprijzen zijn gebaseerd op
prijsopgaves door ANB zelf voor recent uitgevoerde werken of recente aankopen (in Zwae-
nepoel et al., 2011).

Oppervlakte: 206 ha 18a 57 ca

De kosten bestaan hoofdzakelijk uit de kostprijs verbonden aan de geplande werkzaamheden.
Door het ontbreken van kennis over de toekomstige prijsevoluties worden de prijzen als con-
stant beschouwd gedurende de planperiode. De kosten op zich worden beschouwd als gemid-
delden voor de uitvoering van een dergelijke opdracht, m.a.w. er wordt geen inschatting ge-
maakt van de intensiteit per ingreep. Merk op dat bij verschillende hooilanden, graasweiden en
boomgaarden (snoeien en maaien) zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van kosteloze ge-
bruiksovereenkomsten.

De te maken kosten:

1. Nieuwe aanplanten
2. Dunningen en toekomstbomen
3. Distelbestrijding
4. Exotenbestrijding
5. Speelbos
6. Extensief maaibeheer
7. Andere grazige vegetaties
8. Poelen en motes
9. Knotbomen
10. Zaadboomgaard
11. Hagen
12. Beheer van bosranden, mantel- en zoomvegetaties
13. Grazige vegetatiestroken aan rand van boszomen
14. Onderhoud van wandel-, fiets- en ruiternetwerken
15. Aanleg, onderhoud en vervangen van recreatieve infrastructuur
16. Aanleg, onderhoud en vervangen open ruimte infrastructuur

Noot: prijs van één mandag (arbeider ANB) geschat op 100€/dag incl. toeslag gevaarlijk werk.

Tabel 10-1: Kostenraming
Nieuwe aanplanten
Spontane verjonging met aanplant mantel en/of knotbomen op de buitengren-
zen in het Bardelenbos (13a, 14x, 14z, 15y, 16y, 17x, 17y), Couthof (61y), Dozinghem (18y)
en St-Sixtushoek (40d): 10,47 ha, : 600 planten/ha aan 2 € per plant x 10,47 hectare +
10,47 ha x 800 € loonkost

20.940

Aanplant voor geboortebos ism gezinsbond en gemeente in de St-Sixtushoek, 0,46ha: 1200
planten/ha aan 2 € per plant x 0,46ha + 0,46 ha x 400 € loonkost 1.288

Dunningen en Toekomstbomen
Reguliere dunningen: 3 uur/ha x 40 euro/uur = 120 euro/ha  gemiddels 2 om- 24.240
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lopen x 101 ha
Toekomstbomen: 65,58 ha x 100 stuks/ha x 10 euro/stuk x 1 omloop 65.580
Distelbestrijding
Distelbestrijding CB 28b, 28c, 29a en 30a, 0,53 ha, 2 x /jr, tot 2020, 1 mandag/ha 636
Distelbestrijding SH40b&40d, 0,14 ha, 2x /jr, tot 2025, 1 mandag/ha 298
Distelbestrijding EV7a&10a, DO26e&27a, 0,45ha, 2x /jr, tot einde beheerplan, 1 mandag/ha 1.800
Exotenbestrijding
Bestrijding diverse invasieve soorten in Canadabos (1a), Couthof (64a/65a) en Dozinghem
(20a/24a/25a) over 1,2 ha à 400 € loonkost en 3x te herhalen 2.880

Speelbos
DO 25a (tot 2022-2025); onderhoud en nazicht & vellen gevaarlijke bomen 2,42 ha; jaarlijks;
één mandag per beurt 2.662

Extensief maaibeheer
Manueel maaien met afvoer maaisel, 3,05 ha, jaarlijks ged. 20 jaar; 3 mandagen; 0,07 eu-
ro/m2 in dreven (Couthof en oostrand 15a in Bardelenbos) en open plekken (Eversam,
Couthof en Wippehoek)

42.700

Andere grazige vegetaties
Speelzone Wippehoek (1a); regematig klepelen van grazige vegetatie; 1,5 ha, 3x per jaar
gedurende 20 jaar; 1/2 mandag/beurt met klepelmaaier

5.250

Ruigtebeheer langs Poperingevaart ikv migratie Kamsalamander, 1x per jaar gedurende 20
jaar; 1,5 mandag/beurt met klepelmaaier 8.500

Poelen en motes
Ruimen van 36 poelen, om de 12 jaar voor bospoelen, om de 15 jaar voor andere poelen,
aan 4 poelen per dag en 500 euro per dag voor kraanman 7.412

Aanleg van 11 poelen aan 300 euro per poel 3.300
Afrasteren poelen (5y, 8y en 9y) in de Wippehoek.
Heraanleg 6 motes (uitbaggeren al dan niet met verwijdering afval) aan 1 mote per dag en
500 euro per dag voor kraanman 3.000

Knotbomen
Knotten van een 60-tal knotbomen en afzetten van 4 hakhoutstoven: 64 bomen x 2 keer in
planperiode x 100 euro/mandag. Zachthoutknobomen (45 ex.) kunnen eventueel ook ge-
knot worden door particulieren (- 9000 euro).

12.800

Zaadboomgaard
Heraanleg zaadboomgaard in CB 31a, 0,74 ha, 1 keer in planperiode, gerekend aan loon-
kost 2,5 mandagen 250

Vormsnoei van zaadbomen, 0,74 ha om de 4 jaar d.i. max. 5 keer in de planperiode; 1,5
mandagen per keer 750

Maaien tussen bomen, 1 mandag per jaar x 20 jaar 2.000
Smulboomgaard
Snoeien van 11 fruitbomen in CB28c, 1 mandag extern per jaar 1.000
Hagen
Oude Mei-haag opsnoeien met zaagblad langs de Reningestraat thv 14y (h3), 100lm, om
de 6 jaar, 3 keer in de planperiode, 100 lm x 0,85 euro/lm x 3 keer 255

Opsnoeien jonge Mei-haag rond boomgaard (DO12a), 437 lm, 437 lm x 0,85 euro/lm X 3
keer 1.114

Scheren jonge Mei-haag aan wandelpad thv DO14a, 91 lm, jaarlijks, 91 lm x 0,85 euro/lm x
20 keer 1.547

Heraanleg bomenrij sWi ipv Es (h2) in SH40d over 104 lm, 0,5 mandag en 15 planten aan 2
euro per plant 80

Aanleg houtkant op noordrand van 9y over 183 lm, 1 dag loonkost en 800 planten aan 2
euro/plant 1.700

Beheer van bosranden, mantel en zoomvegetaties
Bosranden opsnoeien met zaagblad verspreid over het plangebied, 11947 lm, 2 keer in
planperiode; 11947 lm x 0,85 euro/lm x 2 20.310

Bosrand afzetten waarvan 2/3 gekapt en 1/3 gemaaid met bosmaaier, totaal 5,5 ha aan 500
euro per ha en 2x gedurende de planperiode 5.500

Bosrand beperkt afzetten ikv rode bosmieren en autochtone genenbronnen, 2268 lm, 3 keer
in planperiode; 2268 lm x 0,85 euro/lm x 3 5.784

Grazige vegetatiestroken aan rand van boszomen
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Zomen maaien met afvoer in WI12a/12y, CB31a en Do perceel 8 en 9, 4 m breed, 4 m
breed, 1150 lm, 1 keer per jaar ged. 20 jaar a 0,07 euro/m2 6.440

Onderhoud van wandel- fiets- en ruiternetwerk
Paden in maaibestek, paden maaien over breedte van 2 m via uitbesteding, 11267 lm (
waarvan 4750 m, 3xper jaar en 6517 m, 5xperjaar), ged. 20 jaar à 0,02 euro/m2 37.468

Alle paden, occasioneel opsnoeien van overhangende paden, 18000 lm, 1 keer per jaar
gedurende 20 jaar; loonkost eigen arbeiders aan 1000 lm/dag 36.000

Aanleg, onderhoud en vervangen recreatieve infrastructuur
Plaatsen twee grote infoborden, 1 keer in planperiode; 3 mandagen 300
Onderhoud van 17 infoborden, 1 keer per jaar gedurende 20 jaar; 1 madag per jaar 2.000
Eenmalige vervanging van picknicktafel aan 1500 euro 1.500
Onderhoud picknicktafel, 1 keer per jaar; 0,25 dag/jaar 500
Plaatsen van x en eenmalige vervanging van 6 rustbanken aan 700 euro/stuk 4.200
Onderhoud rustbanken 1,2 mandagen/jaar 2.400
Aanleg van x en 2 keer vervangen van 27 wandelsluizen 10.800
Aanleg van x en 2 keer vervangen van 8 paardendoorgang aan 2000 euro/stuk 32.000
Sluizen aan bosingangen, tweemalige vervanging 20 stuks aan 400 euro/stuk 16.000
Alle bosingangen onderhoud en maaien van sluizen/barelen, 47 stuks, 2 keer per jaar, 2,6
mandagen/jaar ged. 20 jr. 5.200

Aanleg en 2 keer vervangen van barelen, 5 stuks aan 450 euro/stuk in Couthof 2.250
Alle bosingangen, onderhoud van barelen, 58 stuks, 1xper jaar; 3,5 mandagen ged. 20 jaar 7.000
Nieuwe toegangspalen en bebording ingangen overal; 8 mandagen 1.600
Alle ingangen onderhoud toegangspalen, 1 keer per jaar, 2 mandagen 5.400
Alle paden, ruimen afval, 15500 lm, 1 keer per jaar; 2 mandagen/jr ged 20 jr 4.000
Aanleg, onderhoud en vervangen open ruimte infrastructuur
Verplaatsen  afsluiting ikv ruigtebeheer thv 5y (Wippehoek) 200
Verwijderen diverse jachtinfrastructuur in het Couthof, 4 mandagen 3.200
Oude afsluitingen verwijderen Couthof, 1 keer in planperiode, 1 mandag 100
Verwijderen diverse sluikstorten en grasmaaisel, 2 mandagen 1.600
Herstellen laantjes in DO14y, 1 dag aan 500 euro per dag voor kraanman 500
Onderhoud laantjes in DO14y, 1 dag aan 500 euro per dag voor kraanman, 2 x in planperi-
ode 1.000

Afbreken ruïne in Couthof (55a), 0,5 dag aan 500 euro per dag voor kraanman 250

Totaal 425.484

Totaal kostenplaatje over de planperiode: 425.484 euro of 103 euro/ha/jaar

10.2 Batenraming

Bij de evaluatie van de opbrengsten wordt er abstractie gemaakt van de prijsschommelingen
van de afgeleverde producten.

De te verwachten inkomsten zijn afkomstig van houtverkopingen. De jacht wordt slechts ver-
huurd in het Couthof tot eind 2015.

De Tamme kastanjes worden in eigen regie gekapt door de bosarbeiders voor paalhout (weide-
palen) en geëxploiteerd met boslier en/of paard.

Reguliere dunningen en actieve hakhoutkappen (max. aanwas wordt gekapt): 93,3 ha x 5,2
m³/ha/jr x 20 x 25 euro = 242.580 euro.

Dunningshout (brandhout) tgv aanduiden toekomstbomen in jonge bestanden (bosuitbreidingen
en reeds bestaande jonge beplantingen) tijdens de planperiode: 61,1 ha x 25 m³/ha x 15 eu-
ro/m³ = 22.913 euro.
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Totale opbrengst over de planperiode: 265.493 euro.

Totaal kostenplaatje over de planperiode met aftrek baten: 425.484 euro – 265.493 euro =
159.991/20jaar/206,2 ha = 39 euro/ha/jaar
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11 Kaarten

Kaart 1.1: “Eigendomssituatie”
Kaart 1.2: “Kadastraal plan van het plangebied”
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Kaart 1.5: “Bestemming volgens het gewestplan”
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Kaart 1.8: “Luchtfoto 2012”
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Kaart 2.1b: “Bosevolutie: areaal ten tijde van Vandermaelen (1850)”
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Kaart 2.11e/f “Bijzondere flora”
Kaart 2.11i: “Fauna”
Kaart 2.12a: “Percentage inheems loofhout”
Kaart 2.12b: “Leeftijdsklassen bosbestanden”
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Kaart 2.14: “Infrastructuur”
Kaart 2.15: “Recreatieve routes”

Kaart 3.1: “Knelpunten”

Kaart 4.1a/b: “Visie”

Kaart 5.1a: “Kapbeheer”
Kaart 5.1b: “Kapregeling”
Kaart 5.2: “Beheer divers”
Kaart 5.3: “Maai- en drevenbeheer”
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Literatuur

, Revisie
Pagina 191 van 234

12 Literatuur

Anoniem (2002). Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-Vlaanderen. Goedgekeurd bij Mi-
nisterieel Besluit van 6 maart 2002. Bestendige Deputatie Provincieraad West-Vlaanderen.
D/2002/024/16.

Anoniem (2011). Bomen maken voor vleermuizen een wereld van verschil. ’t Limburgs Bosbe-
lang. 33.

Bauwens D. & Claus K. (1996). Verspreiding van amfibieën en reptielen in Vlaanderen. De
Wielewaal, Turnhout.

Belgian Forum on Invasive Species. Zwarte en grijze lijst van uitheemse invasieve soorten in
België. Versie 2.3.

Criel D., Lefevre A., Van Den Berge K., Van Gompel J. & Verhagen R. (1994). Rode lijst van
de zoogdieren in Vlaanderen. AMINAL, Brussel.

Decleer K., Devriese H., Hofmans K., Lock K., Barenburg B. & Maes D. (2000) Voorlopige
atlas en 'rode lijst' van de sprinkhanen en krekels van België (Insecta, Orthoptera). SALTABEL
i.s.m. IN en KBIN, Brussel.

De Knijf G. (2006). De Rode Lijst van de libellen in Vlaanderen. In: De Knijf G., Anselin A., Gof-
fart P. & Tailly M. (eds.) De libellen (Odonata) van België: verspreiding - evolutie - habitats. Li-
bellenwerkgroep Gomphus ism Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussel. 241-257.

Deheegher W. & Theite F. (2005). Dozinghem.Terreinstudie ikv cursus natuurgids, CVN. 74 p.

De Moor J. & Michielssens J. (2011). Alveringem. Ruimtelijk structuurplan. Ontwerp. West-
Vlaamse Intercommunale WVI.

Devos K., Anselin A. & Vermeersch G. (2004). Een nieuwe Rode Lijst van de broedvogels in
Vlaanderen (versie 2004). Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002 (Vermeersch, G., An-
selin, A., Devos, K., Herremans, M., Stevens, J., Gabriëls, J., Van Der Krieken, B.). Instituut
voor Natuurbehoud, Brussel. p.60-75.

Devos J.P. (2010). Van Canada naar Dozinghem. Terreinstudie ikv cursus natuurgids, CVN. 87
p.

Dochy O. & Hens M. (2007). Van de stakkers van de akkers naar de helden van de velden.
Beschermingsmaatregelen voor akkervogels. Rapport van het Instituut voor Natuurbehoud
IN.R.2005.01, Brussel i.s.m. het provinciebestuur West-Vlaanderen, Brugge.

Honnay O., Hermy M. & Degroote B. (1998). Ancient forest plant species in Western Belgium:
A species list and possible ecological mechanisms. Belgian Journal of Botany, 130 (2), 139-
154.

Libbrecht H. & Deschepper L. (2010). De Geestewal en Jagersgrot op het domein de Lovie te
Poperinge. Schakelprogramma Master Monumenten- en Landschapszorg, Artesis Hogeschool
Antwerpen, 82p.



Literatuur

, Revisie
Pagina 192 van 234

Loones J. (1996). Biotoopstudie Canadabos. Centrum voor Natuurbeschermingseducatie. 62p.

Maes D. & Van Dyck H. (1999). Dagvlinders in Vlaanderen - Ecologie, verspreiding en behoud.
Stichting Leefmilieu i.s.m. Instituut voor Natuurbehoud en Vlaamse Vlinderwerkgroep, Antwer-
pen/Brussel.

Minnekeer J. (2004). Stagerapport Formica Sixtus. Hogeschool Gent. 71p.
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Bos & Groen (zonder jaartal). Muurve-
getaties. 2 p.

Monumentenwacht (zonder jaartal). Vegetatie op en rond gebouwen. 10 p.

Paulissen M.P.C.P., Nijboer R.C. & Verdonschot P.F.M. Grondwater in perspectief. Een
overzicht van hydrochemische watertypen in Nederland. Alterra-rapport 1447. Alterra, Wage-
ningen.

Van den Brempt P. (2006). Van nature… vergroeid met het bouwkundig erfgoed: plantengroei
op en rond monumenten. Van nature… een monument. 1-5. Vlaams Instituut voor Het Onroe-
rend Erfgoed.

Vandelannoote A. & Coeck J. (1998). Rode lijst van de inheemse en ingeburgerde zoet- en
brakwatersoorten en van de rondbekken in Vlaanderen. Atlas van de Vlaamse beek- en rivier-
vissen (ed. by Vandelannoote, A., Yseboodt, R., Bruylants, B., Verheyen, R.F., Coeck, J.,
Maes, J., Belpaire, C., Van Thuyne, G., Denayer, B., Beyens, J., De Charleroy, D., Vandena-
beele, P.), pp. 259-264. Water-Energik-vLario, Wijnegem.

Van Dobben H., Bobbink R., Bal D. & van Hinsberg Arjen (2012). Overzicht van kritische
depositiewaarden voor stikstof toegepast op habitattypen en leefgebieden van Natura 2000.
Alterra-rapport 2397, Wageningen. 68 p.

Van Landuyt W., Vanhecke L. & Hoste I. (2006). Rode Lijst van de vaatplanten van Vlaande-
ren en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In: Van Landuyt W. et al. Atlas van de Flora van
Vlaanderen en het Brussels Gewest. INBO en Nationale Plantentuin van België, Brussel.

Van Ryckegem G., Helen M. & Van den Bergh E. (2013). Opmaak liggingsplan voor laantjes
in de Kalkense meersen en het Paardenbroek. Laantjes in functie van het bereiken van een
geschikte abiotiek voor de ontwikkeling van botanisch grasland. Rapporten van het Instituut
voor Natuur- en Bosonderzoek 2013, Brussel. 88p.

Verbelen D. (2012). Ruilverkavelingsproject Woesten, uitvoering monitoringsprogramma Herpe-
tofauna, jaar +5 (2012). Rapport Natuurpunt Studie 2012/6, Mechelen. 64p.

Vernimme N. (2010). Omgaan met oorlogserfgoed. VIOE-handleidingen 02. Vlaams Instituut
voor het Onroerend Erfgoed, Brussel.

VLM (2005). Beheersplan Ruilverkaveling Reninge. Vlaamse landmaatschappij, Brugge. 75p.

VLM (2010). Beheersplan Ruilverkaveling Woesten. Vlaamse Landmaatschappij, Brugge. 54p.

Wallyn R. & Verbeken A. (1999). Een gedocumenteerde Rode Lijst van enkele groepen pad-
destoelen van Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 7:1-87.

Wallis de Vries M., Omon B., & Veling K. (2013). Ecologische randvoorwaarden voor de fau-
na van hellingbossen: de Keizersmantel als aandachtssoort. Bosschap, bedrijfschap voor bos
en natuur. 41p.

Zwaenepoel A. & Dochy O. (2003). Ecosysteemvisie voor het West-Vlaamse Heuvelland. On-
derzoeksopdracht MINA/105/00/01. In opdracht van AMINAL Afdeling Natuur.



Bijlagen

, Revisie
Pagina 193 van 234

13 Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht van de bestanden en kadastrale samenstelling

Bijlage 2a: Ministerieel besluit houdende bescherming als monument, stads- of dorpsgezicht:
De lovie

Bijlage 2b: Ministerieel besluit houdende bescherming als monument, stads- of dorpsgezicht:
Couthof

Bijlage 3: Oude bestandskaarten Wippehoek, Sixtusbossen, Eversam, Eikhoek en Couthof
(ANB)

Bijlage 4: Overzicht Algemene kenmerken alle bestanden

Bijlage 5: Overzicht Dendrometrische gegevens alle bestanden

Bijlage 6: Vleermuisinventarisaties in het plangebied (2013-2014)

Bijlage 7a: Inventarisatie amfibieën in de Sixtusbossen (2011-2013) en de Wippehoek (2013)

Bijlage 7b: Nachtvlindergegevens rond het Jagershof (2006)

Bijlage 8: Veel gebruikte termen en afkortingen

Bijlage 9: Maatregelen voor ontheffing

Bijlage 10: Toegankelijkheidsreglement

Bijlage 11a: Participatie van de bevolking

Bijlage 11b: Advisering toegankelijkheidsregeling

Bijlage 12: Verslag van het openbaar onderzoek

Bijlage 13: Positief advies Onroerend Erfgoed

Noot: alle gegevens met betrekking tot de bosbouw- en vegetatie-opnames zijn ook digitaal te
raadplegen in de Access-databank Bosbeheerpakket versie 3.50-2.20 waar alle gegevens van
de Sixtusbossen ingegeven zijn.





Bijlagen

, Revisie
Pagina 194 van 234

Bijlage 1:

Kadastrale gegevens

In de lijst van kadastrale percelen zijn percelen met een oppervlakte minder dan 10 m² niet mee
opgenomen in kolom ‘kad. opp.’.

(de kadastrale gegevens van de private eigenaars zijn tevens weergegeven op de afzonderlijke
eigenaarsfiches)



Gemeente kad.perceel eigenaar bosplaats bestand kad. opp. (ha) opp. bestand (ha)
Poperinge 421C ANB Bardelenbos 12a 0,3190 1,00
Poperinge 421D ANB Bardelenbos 12a 0,3363 1,00
Poperinge 421E ANB Bardelenbos 12a 0,3469 1,00
Poperinge 435K ANB Bardelenbos 13a 0,7083 1,68
Poperinge 436/02B ANB Bardelenbos 13a 0,4881 1,68
Poperinge 436_ ANB Bardelenbos 13a 0,4826 1,68
Poperinge 282E ANB Bardelenbos 14a 0,2822 0,60
Poperinge 283_ ANB Bardelenbos 14a 0,3190 0,60
Poperinge 279B ANB Bardelenbos 14x1 0,2742 0,52
Poperinge 279C ANB Bardelenbos 14x1 0,2436 0,52
Poperinge 279E ANB Bardelenbos 14x2 0,7553 0,76
Poperinge 282C ANB Bardelenbos 14y 0,1513 0,87
Poperinge 282D ANB Bardelenbos 14y 0,1032 0,87
Poperinge 282E ANB Bardelenbos 14y 0,0082 0,87
Poperinge 282F ANB Bardelenbos 14y 0,3471 0,87
Poperinge 283_ ANB Bardelenbos 14y 0,0115 0,87
Poperinge 285C ANB Bardelenbos 14y 0,2444 0,87
Poperinge 245C ANB Bardelenbos 14z 1,5928 2,09
Poperinge 246B ANB Bardelenbos 14z 0,4986 2,09
Poperinge 193A ANB Bardelenbos 15a 0,9749 9,45
Poperinge 194A ANB Bardelenbos 15a 0,3776 9,45
Poperinge 195_ ANB Bardelenbos 15a 0,2254 9,45
Poperinge 196_ ANB Bardelenbos 15a 0,6305 9,45
Poperinge 197A ANB Bardelenbos 15a 1,0807 9,45
Poperinge 198A ANB Bardelenbos 15a 0,1852 9,45
Poperinge 217/02_ ANB Bardelenbos 15a 0,0341 9,45
Poperinge 218_ ANB Bardelenbos 15a 0,1514 9,45
Poperinge 219_ ANB Bardelenbos 15a 0,2505 9,45
Poperinge 220_ ANB Bardelenbos 15a 0,2149 9,45
Poperinge 221A ANB Bardelenbos 15a 5,3260 9,45
Poperinge 243D ANB Bardelenbos 15y 0,7531 0,75
Vleteren 529C ANB Bardelenbos 16x 0,0214 0,02

Poperinge 452E ANB Bardelenbos 16y 0,8427 1,09
Poperinge 452L ANB Bardelenbos 16y 0,2460 1,09
Vleteren 425_ ANB Bardelenbos 17a 0,0074 1,62
Vleteren 430_ ANB Bardelenbos 17a 0,0066 1,62
Vleteren 431_ ANB Bardelenbos 17a 0,4112 1,62
Vleteren 437_ ANB Bardelenbos 17a 1,1997 1,62
Vleteren 425_ ANB Bardelenbos 17b 0,0030 0,83
Vleteren 426_ ANB Bardelenbos 17b 0,0012 0,83
Vleteren 427A ANB Bardelenbos 17b 0,0032 0,83
Vleteren 430_ ANB Bardelenbos 17b 0,8243 0,83
Vleteren 423A ANB Bardelenbos 17x 0,1309 2,30
Vleteren 425_ ANB Bardelenbos 17x 0,9035 2,30
Vleteren 426_ ANB Bardelenbos 17x 0,4857 2,30
Vleteren 427A ANB Bardelenbos 17x 0,5864 2,30
Vleteren 427B ANB Bardelenbos 17x 0,1656 2,30
Vleteren 428A ANB Bardelenbos 17x 0,0266 2,30
Vleteren 432C ANB Bardelenbos 17y1 0,5584 0,56

Poperinge 239L2 ANB Bardelenbos 17y2 0,0078 0,01
Vleteren 477E ANB Bardelenbos 18a 0,7442 4,31
Vleteren 491B ANB Bardelenbos 18a 0,6332 1,38
Vleteren 450A ANB Bardelenbos 19a 1,7070 4,31
Vleteren 451_ ANB Bardelenbos 19a 1,6275 4,31
Vleteren 454A ANB Bardelenbos 19a 0,9800 4,31

Poperinge 570H Coene Mariette Bardelenbos 119a 0,2105 1,42
Poperinge 570L Coene Mariette Bardelenbos 119a 0,2378 1,42
Poperinge 571A Coene Mariette Bardelenbos 119a 0,5036 1,42
Poperinge 572A Coene Mariette Bardelenbos 119a 0,4649 1,42
Vleteren 443C Pillaert Roger/Vanquateghem Martha Bardelenbos 118a 0,7257 0,73

Poperinge 465K002 ANB Canadabos 1a1 0,2940 0,91
Poperinge 465L2 ANB Canadabos 1a1 0,2965 0,91
Poperinge 465M2 ANB Canadabos 1a1 0,0016 0,91
Poperinge 465N002 ANB Canadabos 1a1 0,3113 0,91
Poperinge 465S ANB Canadabos 1a1 0,0033 0,91
Poperinge 464E4 ANB Canadabos 1a2 0,1624 0,16
Poperinge 464N004 ANB Canadabos 28a 0,4829 0,48
Poperinge 464M4 ANB Canadabos 28b 0,3601 0,49
Poperinge 464Y006 ANB Canadabos 28b 0,1346 0,49



Gemeente kad.perceel eigenaar bosplaats bestand kad. opp. (ha) opp. bestand (ha)
Poperinge 464Z6 ANB Canadabos 28c 0,8262 1,50
Vleteren 597D ANB Canadabos 28c 0,2884 1,50
Vleteren 597E ANB Canadabos 28c 0,1087 1,50
Vleteren 597F ANB Canadabos 28c 0,0908 1,50
Vleteren 598C ANB Canadabos 28c 0,0722 1,50
Vleteren 598D ANB Canadabos 28c 0,0606 1,50
Vleteren 601G ANB Canadabos 28c 0,0384 1,50
Vleteren 601H ANB Canadabos 28c 0,0139 1,50

Poperinge 411B ANB Canadabos 29a 0,1950 0,84
Poperinge 411G ANB Canadabos 29a 0,6496 0,84
Poperinge 465M002 ANB Canadabos 2a 0,2559 2,11
Poperinge 465S ANB Canadabos 2a 0,5047 2,11
Poperinge 471D ANB Canadabos 2a 0,3772 2,11
Poperinge 471G ANB Canadabos 2a 0,5622 2,11
Poperinge 472A ANB Canadabos 2a 0,4074 2,11
Poperinge 411D ANB Canadabos 30a 0,2231 2,49
Poperinge 411E ANB Canadabos 30a 0,1684 2,49
Poperinge 451D ANB Canadabos 30a 0,4935 2,49
Poperinge 452K ANB Canadabos 30a 0,1580 2,49
Poperinge 452L ANB Canadabos 30a 0,1443 2,49
Poperinge 452M ANB Canadabos 30a 0,1200 2,49
Poperinge 453B ANB Canadabos 30a 0,2463 2,49
Poperinge 455C ANB Canadabos 30a 0,3349 2,49
Poperinge 456A ANB Canadabos 30a 0,1133 2,49
Poperinge 457B ANB Canadabos 30a 0,1797 2,49
Poperinge 458A ANB Canadabos 30a 0,1141 2,49
Poperinge 458B ANB Canadabos 30a 0,1990 2,49
Poperinge 487A ANB Canadabos 31a 0,5199 0,75
Poperinge 490D ANB Canadabos 31a 0,0099 0,75
Poperinge 544D ANB Canadabos 31a 0,2178 0,75
Poperinge 494C ANB Canadabos 33a 0,4487 1,88
Poperinge 494D ANB Canadabos 33a 0,2974 1,88
Poperinge 494E ANB Canadabos 33a 0,2644 1,88
Poperinge 494F ANB Canadabos 33a 0,3559 1,88
Poperinge 494G ANB Canadabos 33a 0,1627 1,88
Poperinge 494H ANB Canadabos 33a 0,2628 1,88
Poperinge 494L ANB Canadabos 33a 0,0574 1,88
Poperinge 494M ANB Canadabos 33a 0,0339 1,88
Poperinge 465C2 ANB Canadabos 3a 0,4500 3,43
Poperinge 465D ANB Canadabos 3a 0,2958 3,43
Poperinge 465F2 ANB Canadabos 3a 1,0843 3,43
Poperinge 465H002 ANB Canadabos 3a 0,2262 3,43
Poperinge 465W ANB Canadabos 3a 0,2365 3,43
Poperinge 471B ANB Canadabos 3a 0,2090 3,43
Poperinge 471E ANB Canadabos 3a 0,2247 3,43
Poperinge 471F ANB Canadabos 3a 0,2152 3,43
Poperinge 472A ANB Canadabos 3a 0,4854 3,43
Poperinge 465G2 ANB Canadabos 4a1 0,9075 2,01
Poperinge 465N ANB Canadabos 4a1 0,4443 2,01
Poperinge 465T002 ANB Canadabos 4a1 0,2193 2,01
Poperinge 465V2 ANB Canadabos 4a1 0,4349 2,01
Poperinge 465A2 ANB Canadabos 4a2 0,2864 0,60
Poperinge 465R002 ANB Canadabos 4a2 0,2866 0,60
Poperinge 465S2 ANB Canadabos 4a2 0,0117 0,60
Poperinge 466E ANB Canadabos 4a2 0,0177 0,60
Poperinge 464E4 ANB Canadabos 5a 0,2037 0,20
Poperinge 464E6 ANB Canadabos 6a 0,7079 1,38
Poperinge 464F6 ANB Canadabos 6a 0,2235 1,38
Poperinge 464G6 ANB Canadabos 6a 0,4500 1,38
Poperinge 464P006 De Backer Roger/Creus Denise Canadabos 111a 1,0465 1,05
Poperinge 465V Debaene libert/Ryckier Christiaene Canadabos 107a 0,2449 0,24
Poperinge 465H Delaere Wim/Callens Nele Canadabos 112a 0,2157 0,22
Poperinge 341B Komorowski A.-M./d'Udekem d'Acoz H. M. Canadabos 103a 0,6060 1,07
Poperinge 342_ Komorowski A.-M./d'Udekem d'Acoz H. M. Canadabos 103a 0,4672 1,07
Poperinge 465Y Platteeuw Florent/Daneels Martine Canadabos 110a 0,2186 0,22
Poperinge 465F Rebry Paul Canadabos 108a 0,2874 0,29
Poperinge 492A Vennootschap Couthove Canadabos 102a 0,5064 0,51
Poperinge 217A Vennootschap Eikenhof Canadabos 104a 0,0704 2,74
Poperinge 232_ Vennootschap Eikenhof Canadabos 104a 0,1911 2,74



Gemeente kad.perceel eigenaar bosplaats bestand kad. opp. (ha) opp. bestand (ha)
Poperinge 233_ Vennootschap Eikenhof Canadabos 104a 2,3617 2,74
Poperinge 317A Vennootschap Eikenhof Canadabos 104a 0,1123 2,74
Poperinge 217A Vennootschap Eikenhof Canadabos 104b 0,0637 3,53
Poperinge 233_ Vennootschap Eikenhof Canadabos 104b 2,7356 3,53
Poperinge 317A Vennootschap Eikenhof Canadabos 104b 0,7304 3,53
Poperinge 216/02_ Vennootschap Eikenhof Canadabos 104c 0,6165 4,61
Poperinge 217A Vennootschap Eikenhof Canadabos 104c 3,9944 4,61
Poperinge 216/02_ Vennootschap Eikenhof Canadabos 104d 0,2467 3,77
Poperinge 217A Vennootschap Eikenhof Canadabos 104d 2,8756 3,77
Poperinge 317A Vennootschap Eikenhof Canadabos 104d 0,6499 3,77
Poperinge 464Y5 Verholleman Daniël Canadabos 109a 0,5160 0,52
Poperinge 481A ANB Couthof 50a 3,2476 3,42
Poperinge 482_ ANB Couthof 50a 0,1709 3,42
Poperinge 482_ ANB Couthof 51a 2,2827 2,28
Poperinge 482_ ANB Couthof 51b 0,8069 0,81
Poperinge 482_ ANB Couthof 52a 0,1845 2,78
Poperinge 483_ ANB Couthof 52a 2,5943 2,78
Poperinge 479_ ANB Couthof 53a 0,0063 2,41
Poperinge 480_ ANB Couthof 53a 0,1179 2,41
Poperinge 482_ ANB Couthof 53a 0,0035 2,41
Poperinge 483_ ANB Couthof 53a 0,0409 2,41
Poperinge 484_ ANB Couthof 53a 2,1891 2,41
Poperinge 485_ ANB Couthof 53a 0,0489 2,41
Poperinge 479_ ANB Couthof 54a 0,0697 2,67
Poperinge 480_ ANB Couthof 54a 2,5194 2,67
Poperinge 482_ ANB Couthof 54a 0,0819 2,67
Poperinge 464D ANB Couthof 55a 0,0036 5,96
Poperinge 464H ANB Couthof 55a 0,0338 5,96
Poperinge 476_ ANB Couthof 55a 0,0232 5,96
Poperinge 477A ANB Couthof 55a 0,0421 5,96
Poperinge 478B ANB Couthof 55a 5,5815 5,96
Poperinge 479_ ANB Couthof 55a 0,0012 5,96
Poperinge 480_ ANB Couthof 55a 0,0846 5,96
Poperinge 481A ANB Couthof 55a 0,1845 5,96
Poperinge 482_ ANB Couthof 55a 0,0046 5,96
Poperinge 464A ANB Couthof 56a 0,0014 6,04
Poperinge 464A ANB Couthof 56a 0,0898 6,04
Poperinge 464D ANB Couthof 56a 0,0039 6,04
Poperinge 464H ANB Couthof 56a 2,4654 6,04
Poperinge 475_ ANB Couthof 56a 0,1762 6,04
Poperinge 476_ ANB Couthof 56a 3,2887 6,04
Poperinge 65A ANB Couthof 56a 0,0154 6,04
Poperinge 065A ANB Couthof 57a 0,8738 1,69
Poperinge 464A ANB Couthof 57a 0,2658 1,69
Poperinge 464D ANB Couthof 57a 0,5081 1,69
Poperinge 464H ANB Couthof 57a 0,0154 1,69
Poperinge 479_ ANB Couthof 57a 0,0295 1,69
Poperinge 065A ANB Couthof 58a 1,4425 3,26
Poperinge 479_ ANB Couthof 58a 1,8191 3,26
Poperinge 065A ANB Couthof 59a 0,6419 1,82
Poperinge 479_ ANB Couthof 59a 0,1555 1,82
Poperinge 485_ ANB Couthof 59a 1,0181 1,82
Poperinge 065A ANB Couthof 60a 3,8997 3,90
Poperinge 062A ANB Couthof 61y 0,1213 1,98
Poperinge 063/02A ANB Couthof 61y 1,3995 1,98
Poperinge 064A ANB Couthof 61y 0,3683 1,98
Poperinge 065A ANB Couthof 61y 0,0868 1,98
Poperinge 464A ANB Couthof 62a 0,0014 3,13
Poperinge 464A ANB Couthof 62a 0,0024 3,13
Poperinge 464A ANB Couthof 62a 3,0422 3,13
Poperinge 63/2A ANB Couthof 62a 0,0263 3,13
Poperinge 64A ANB Couthof 62a 0,0401 3,13
Poperinge 65A ANB Couthof 62a 0,0177 3,13
Poperinge 464A ANB Couthof 63a 0,0024 1,56
Poperinge 464A ANB Couthof 63a 0,0773 1,56
Poperinge 464H ANB Couthof 63a 1,4845 1,56
Poperinge 458A ANB Couthof 64a 2,1739 2,17
Poperinge 455A ANB Couthof 65a 0,2726 0,27
Poperinge 453R ANB Couthof 66a 0,5673 0,57



Gemeente kad.perceel eigenaar bosplaats bestand kad. opp. (ha) opp. bestand (ha)
Poperinge 453B ANB Couthof 69y 0,2295 0,23
Poperinge 418_ ANB Couthof 70a 2,0989 2,93
Poperinge 419_ ANB Couthof 70a 0,8326 2,93
Poperinge 345_ ANB Couthof 71a 1,2893 1,29
Poperinge 402A ANB Couthof 72a 0,7106 3,52
Poperinge 402B ANB Couthof 72a 0,5096 3,52
Poperinge 403_ ANB Couthof 72a 1,3917 3,52
Poperinge 432_ ANB Couthof 72a 0,9078 3,52
Poperinge 516A Bernard d'Udekem d'Acoz Couthof 101a 0,1699 0,72
Poperinge 519_ Bernard d'Udekem d'Acoz Couthof 101a 0,4716 0,72
Poperinge 520N Bernard d'Udekem d'Acoz Couthof 101a 0,0092 0,72
Poperinge 521_ Bernard d'Udekem d'Acoz Couthof 101a 0,0689 0,72
Poperinge 520M Bernard d'Udekem d'Acoz Couthof 101c 0,0021 5,36
Poperinge 520N Bernard d'Udekem d'Acoz Couthof 101c 0,1038 5,36
Poperinge 521_ Bernard d'Udekem d'Acoz Couthof 101c 0,7260 5,36
Poperinge 523B Bernard d'Udekem d'Acoz Couthof 101c 0,0017 5,36
Poperinge 523E Bernard d'Udekem d'Acoz Couthof 101c 2,8616 5,36
Poperinge 523G Bernard d'Udekem d'Acoz Couthof 101c 0,1297 5,36
Poperinge 524_ Bernard d'Udekem d'Acoz Couthof 101c 0,6372 5,36
Poperinge 525A Bernard d'Udekem d'Acoz Couthof 101c 0,2600 5,36
Poperinge 526A Bernard d'Udekem d'Acoz Couthof 101c 0,1861 5,36
Poperinge 527A Bernard d'Udekem d'Acoz Couthof 101c 0,4515 5,36
Poperinge 514B Bernard d'Udekem d'Acoz Couthof 101d 0,0046 3,27
Poperinge 516A Bernard d'Udekem d'Acoz Couthof 101d 0,6106 3,27
Poperinge 523E Bernard d'Udekem d'Acoz Couthof 101d 2,4111 3,27
Poperinge 523F Bernard d'Udekem d'Acoz Couthof 101d 0,0633 3,27
Poperinge 523G Bernard d'Udekem d'Acoz Couthof 101d 0,1786 3,27

Poperinge 553_ Komorowski A.-M./Hare Koninklijke Hgheid Pr. Mathilde Couthof 101b 0,3254 3,30

Poperinge 554_ Komorowski A.-M./Hare Koninklijke Hgheid Pr. Mathilde Couthof 101b 0,1332 3,30

Poperinge 555_ Komorowski A.-M./Hare Koninklijke Hgheid Pr. Mathilde Couthof 101b 1,6095 3,30

Poperinge 557_ Komorowski A.-M./Hare Koninklijke Hgheid Pr. Mathilde Couthof 101b 1,2340 3,30

Poperinge 076_ Vennootschap Couthove Couthof 100a 0,2157 0,22
Poperinge 077_ Vennootschap Couthove Couthof 100b 0,6175 0,62
Poperinge 453P Vennootschap Couthove Couthof 100c 1,1346 1,13
Poperinge 453H Vennootschap Couthove Couthof 100d 0,7468 0,75
Poperinge 453P Vennootschap Couthove Couthof 100d 0,0041 0,75
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 105a 0,7256 0,73
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 105b 1,6954 1,70
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 105c 0,0024 2,94
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 105c 2,9422 2,94
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 105d 1,9927 1,99
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 105e 0,9407 0,94
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 105f 0,5072 0,51
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 105g 1,2606 1,26
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 105h 0,0024 1,03
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 105h 1,0317 1,03
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 105i 1,6074 1,61
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 105j 0,5348 0,53
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 105k 0,7804 0,78
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 105l 2,4329 2,43
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 105m 1,9768 1,98
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 105n 0,9990 1,00
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 105o 0,5092 0,51
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 105p 2,8449 2,84
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 105q 0,7445 0,74
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 106a 0,5465 0,55
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 106b 1,6958 1,70
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 106c 0,7688 0,77
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 106d 1,4467 1,45
Poperinge 568/03_ De Lovie De Lovie 106e 0,0948 1,36
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 106e 1,2667 1,36
Poperinge 568/03_ De Lovie De Lovie 106f 0,0272 0,50
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 106f 0,4732 0,50
Poperinge 568V De Lovie De Lovie 106g 0,3806 0,38
Poperinge 463F2 ANB Dozinghembos 10a 0,4758 1,19



Gemeente kad.perceel eigenaar bosplaats bestand kad. opp. (ha) opp. bestand (ha)
Poperinge 463R2 ANB Dozinghembos 10a 0,5943 1,19
Vleteren 593L ANB Dozinghembos 10a 0,1203 1,19

Poperinge 463A2 ANB Dozinghembos 10b 0,0062 0,60
Poperinge 463D2 ANB Dozinghembos 10b 0,1549 0,60
Poperinge 463F2 ANB Dozinghembos 10b 0,2476 0,60
Vleteren 593L ANB Dozinghembos 10b 0,1920 0,60

Poperinge 463A2 ANB Dozinghembos 11a 0,1401 1,15
Poperinge 463S ANB Dozinghembos 11a 0,1144 1,15
Poperinge 463V ANB Dozinghembos 11a 0,1107 1,15
Poperinge 463W ANB Dozinghembos 11a 0,1190 1,15
Poperinge 463Z ANB Dozinghembos 11a 0,1290 1,15
Vleteren 593L ANB Dozinghembos 11a 0,5390 1,15
Vleteren 552L ANB Dozinghembos 16a 1,7111 1,71
Vleteren 511_ ANB Dozinghembos 18y 0,7288 0,73
Vleteren 547C ANB Dozinghembos 20a 0,4485 3,33
Vleteren 547D ANB Dozinghembos 20a 0,4399 3,33
Vleteren 547F ANB Dozinghembos 20a 0,4418 3,33
Vleteren 547G ANB Dozinghembos 20a 0,5296 3,33
Vleteren 547H ANB Dozinghembos 20a 1,0007 3,33
Vleteren 554F ANB Dozinghembos 20a 0,4735 3,33
Vleteren 565N ANB Dozinghembos 21a 0,7914 2,03
Vleteren 565P ANB Dozinghembos 21a 0,6026 2,03
Vleteren 565S ANB Dozinghembos 21a 0,6338 2,03
Vleteren 557E ANB Dozinghembos 22a 0,8128 0,81
Vleteren 592X ANB Dozinghembos 23a 2,1352 2,14

Poperinge 463/02_ ANB Dozinghembos 24a 0,0239 2,82
Vleteren 592R ANB Dozinghembos 24a 0,4698 2,82
Vleteren 593/03C ANB Dozinghembos 24a 1,0502 2,82
Vleteren 593N ANB Dozinghembos 24a 1,2712 2,82
Vleteren 591R ANB Dozinghembos 25a 0,4083 2,42
Vleteren 591V ANB Dozinghembos 25a 0,4320 2,42
Vleteren 592L ANB Dozinghembos 25a 0,4628 2,42
Vleteren 592W ANB Dozinghembos 25a 1,1187 2,42
Vleteren 595R ANB Dozinghembos 26a 0,2315 0,57
Vleteren 595S ANB Dozinghembos 26a 0,3429 0,57
Vleteren 594A ANB Dozinghembos 26b 0,5043 1,03
Vleteren 594B ANB Dozinghembos 26b 0,4806 1,03
Vleteren 595R ANB Dozinghembos 26b 0,0186 1,03
Vleteren 595S ANB Dozinghembos 26b 0,0229 1,03
Vleteren 594_ ANB Dozinghembos 26c 0,0083 1,35
Vleteren 594A ANB Dozinghembos 26c 0,0029 1,35
Vleteren 609B ANB Dozinghembos 26c 0,6876 1,35
Vleteren 609E ANB Dozinghembos 26c 0,6517 1,35
Vleteren 605C ANB Dozinghembos 26d 0,0211 1,52
Vleteren 608B ANB Dozinghembos 26d 0,0150 1,52
Vleteren 609B ANB Dozinghembos 26d 0,0133 1,52
Vleteren 610D ANB Dozinghembos 26d 0,8634 1,52
Vleteren 611A ANB Dozinghembos 26d 0,3139 1,52
Vleteren 612B ANB Dozinghembos 26d 0,2910 1,52
Vleteren 605B ANB Dozinghembos 26e 0,3223 1,20
Vleteren 605C ANB Dozinghembos 26e 0,2893 1,20
Vleteren 608A ANB Dozinghembos 26e 0,3022 1,20
Vleteren 608B ANB Dozinghembos 26e 0,2885 1,20

Poperinge 464F ANB Dozinghembos 27a 0,0250 1,69
Vleteren 635K ANB Dozinghembos 27a 0,2983 1,69
Vleteren 639E ANB Dozinghembos 27a 0,1377 1,69
Vleteren 639F ANB Dozinghembos 27a 0,1928 1,69
Vleteren 639G ANB Dozinghembos 27a 0,3086 1,69
Vleteren 644C ANB Dozinghembos 27a 0,5414 1,69
Vleteren 645C ANB Dozinghembos 27a 0,1821 1,69

Poperinge 463S2 ANB Dozinghembos 32a 2,1056 2,11
Poperinge 463E2 ANB Dozinghembos 7a 0,3321 0,64
Poperinge 463R002 ANB Dozinghembos 7a 0,3115 0,64
Poperinge 463E2 ANB Dozinghembos 8a 0,2039 0,37
Poperinge 463F2 ANB Dozinghembos 8a 0,0812 0,37
Poperinge 463R2 ANB Dozinghembos 8a 0,0841 0,37
Poperinge 463A2 ANB Dozinghembos 8b 0,0220 1,24
Poperinge 463B2 ANB Dozinghembos 8b 0,2077 1,24
Poperinge 463C2 ANB Dozinghembos 8b 0,2123 1,24



Gemeente kad.perceel eigenaar bosplaats bestand kad. opp. (ha) opp. bestand (ha)
Poperinge 463D2 ANB Dozinghembos 8b 0,0100 1,24
Poperinge 463F2 ANB Dozinghembos 8b 0,7106 1,24
Poperinge 463Y ANB Dozinghembos 8b 0,0692 1,24
Poperinge 463Z ANB Dozinghembos 8b 0,0083 1,24
Poperinge 463S ANB Dozinghembos 9a 0,0631 0,90
Poperinge 463T ANB Dozinghembos 9a 0,1935 0,90
Poperinge 463V ANB Dozinghembos 9a 0,0495 0,90
Poperinge 463W ANB Dozinghembos 9a 0,0410 0,90
Poperinge 463X ANB Dozinghembos 9a 0,1929 0,90
Poperinge 463Y ANB Dozinghembos 9a 0,1469 0,90
Poperinge 463Y ANB Dozinghembos 9a 0,1884 0,90
Poperinge 463Z ANB Dozinghembos 9a 0,0247 0,90
Vleteren 599E Billiet Dora Lia Dozinghembos 114a 0,5176 1,68
Vleteren 606D Billiet Dora Lia Dozinghembos 114a 0,6274 1,68
Vleteren 607D Billiet Dora Lia Dozinghembos 114a 0,5397 1,68
Vleteren 597N Boury Michel/Caveel lena Dozinghembos 113a 0,1088 0,40
Vleteren 600A Boury Michel/Caveel lena Dozinghembos 113a 0,2915 0,40
Vleteren 592T Jonckheer Joris/Witdoek Jeanne Dozinghembos 116a 0,4596 0,46
Vleteren 565R Lamaire Bart Dozinghembos 117a 0,5747 0,57
Vleteren 591S Lombaert Robert/Missine Paula Dozinghembos 115a 0,4822 0,93
Vleteren 592M Lombaert Robert/Missine Paula Dozinghembos 115a 0,4480 0,93
Vleteren 591K Lombaert Robert/Missine Paula Dozinghembos 115b 2,1441 2,14
Vleteren 600B Syssau Alain Dozinghembos 122a 0,3250 0,32
Vleteren 363A ANB Eikhoek 1a 2,2749 3,13
Vleteren 363C ANB Eikhoek 1a 0,8312 3,13
Vleteren 363D ANB Eikhoek 1a 0,0271 3,13
Vleteren33018B0363/00D000 ANB Eikhoek 1y 0,6468 0,71
Vleteren 363C ANB Eikhoek 1y 0,0676 0,71

Alveringem 17A ANB Eversambos 10a 2,6657 2,67
Alveringem 63D ANB Eversambos 11a 2,7374 2,74
Alveringem 63D ANB Eversambos 12a 3,2192 3,22
Alveringem 63D ANB Eversambos 13a 3,5544 3,55
Alveringem 63D ANB Eversambos 14a 0,0762 0,08
Alveringem 214K ANB Eversambos 1a 1,2556 1,26
Alveringem 214K ANB Eversambos 2a 0,8149 0,81
Alveringem 214K ANB Eversambos 3a 1,5734 1,57
Alveringem 17A ANB Eversambos 4a 1,9568 1,96
Alveringem 17A ANB Eversambos 5a 2,0001 2,00
Alveringem 17A ANB Eversambos 6a 2,2078 2,21
Alveringem 17A ANB Eversambos 7a 2,5641 2,56
Alveringem 17A ANB Eversambos 8a 2,5235 2,52
Alveringem 17A ANB Eversambos 9a 1,6795 1,68

Vleteren 374A ANB Sint-Sixtushoek 40a 0,3117 1,34
Vleteren 374B ANB Sint-Sixtushoek 40a 0,3019 1,34
Vleteren 375A ANB Sint-Sixtushoek 40a 0,2182 1,34
Vleteren 375B ANB Sint-Sixtushoek 40a 0,2255 1,34
Vleteren 375C ANB Sint-Sixtushoek 40a 0,2829 1,34
Vleteren 372A ANB Sint-Sixtushoek 40b 0,1797 2,14
Vleteren 372B ANB Sint-Sixtushoek 40b 1,2224 2,14
Vleteren 373_ ANB Sint-Sixtushoek 40b 0,5952 2,14
Vleteren 374A ANB Sint-Sixtushoek 40b 0,1473 2,14
Vleteren 372B ANB Sint-Sixtushoek 40c 1,3527 2,17
Vleteren 373_ ANB Sint-Sixtushoek 40c 0,5162 2,17
Vleteren 374A ANB Sint-Sixtushoek 40c 0,2974 2,17
Vleteren 372B ANB Sint-Sixtushoek 40d 1,2952 4,85
Vleteren 378_ ANB Sint-Sixtushoek 40d 3,5504 4,85
Vleteren 680D Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120a 2,4225 3,15
Vleteren 681A Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120a 0,5952 3,15
Vleteren 686C Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120a 0,0780 3,15
Vleteren 686D Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120a 0,0102 3,15
Vleteren 710_ Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120a 0,0433 3,15
Vleteren 685D Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120b 0,7633 2,92
Vleteren 686D Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120b 1,2161 2,92
Vleteren 688D Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120b 0,1975 2,92
Vleteren 689H Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120b 0,1167 2,92
Vleteren 689K Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120b 0,1823 2,92
Vleteren 689L Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120b 0,4460 2,92
Vleteren 681A Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120c 1,0850 4,41
Vleteren 686B Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120c 0,2898 4,41



Gemeente kad.perceel eigenaar bosplaats bestand kad. opp. (ha) opp. bestand (ha)
Vleteren 686C Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120c 0,1107 4,41
Vleteren 687/02_ Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120c 1,0773 4,41
Vleteren 687A Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120c 1,8184 4,41
Vleteren 710_ Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120c 0,0271 4,41
Vleteren 687/02_ Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120d 0,1026 2,99
Vleteren 710_ Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120d 2,8839 2,99
Vleteren 686C Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120e 0,0096 4,04
Vleteren 688B Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120e 0,8427 4,04
Vleteren 690_ Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120e 0,4588 4,04
Vleteren 691_ Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120e 0,8575 4,04
Vleteren 708X2 Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120e 1,8754 4,04
Vleteren 624A2 Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120f 0,1603 0,16
Vleteren 625W2 Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120g 0,2220 0,22
Vleteren 625S2 Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120h 0,2180 0,22
Vleteren 624C2 Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120i 0,1954 0,20
Vleteren 680D Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120t 0,0340 0,52
Vleteren 680E Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120t 0,0122 0,52
Vleteren 686C Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120t 0,4060 0,52
Vleteren 686D Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120t 0,0613 0,52
Vleteren 688B Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120t 0,0025 0,52
Vleteren 688D Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120t 0,0033 0,52
Vleteren 689L Sint-Sixtus abdij Sint-Sixtushoek 120t 0,0035 0,52
Veurne 239a Becue Luc Venepebos 121a 1,4726 1,47
Veurne 286f Becue Luc Venepebos 121b 0,1890 1,33
Veurne 286n Becue Luc Venepebos 121b 0,9828 1,33
Veurne 290c Becue Luc Venepebos 121b 0,1562 1,33

Poperinge 160A ANB Wippehoek 10y 0,6114 0,61
Poperinge 050A ANB Wippehoek 11y 0,9293 0,93

Lo-Reninge 1318A ANB Wippehoek 12a 1,1603 1,16
Lo-Reninge 1318A ANB Wippehoek 12y 0,7030 0,70

Vleteren 405C ANB Wippehoek 13y 1,6658 1,67
Vleteren 196A ANB Wippehoek 14a 0,2202 0,36

Lo-Reninge 370A ANB Wippehoek 14a 0,1413 0,36
Vleteren 923A ANB Wippehoek 1a 2,1359 2,14
Vleteren 923A ANB Wippehoek 1y 1,7851 1,79
Vleteren 925A ANB Wippehoek 2a 2,3050 2,38

Poperinge B6F ANB Wippehoek 2a 0,0774 2,38
Poperinge 010E ANB Wippehoek 3a 0,2222 4,42
Poperinge 6F ANB Wippehoek 3a 4,1981 4,42
Poperinge 6E ANB Wippehoek 4a 0,0014 1,22
Poperinge B6F ANB Wippehoek 4a 1,2168 1,22
Poperinge 010E ANB Wippehoek 5y 0,3445 4,67
Poperinge 012C ANB Wippehoek 5y 1,3171 4,67
Poperinge 012D ANB Wippehoek 5y 0,7676 4,67
Poperinge B6E ANB Wippehoek 5y 0,4575 4,67
Poperinge B6F ANB Wippehoek 5y 1,7798 4,67
Poperinge 010E ANB Wippehoek 6a 2,2290 2,57
Poperinge 012C ANB Wippehoek 6a 0,3378 2,57
Poperinge 138A ANB Wippehoek 7y 0,2963 0,30
Poperinge 139A ANB Wippehoek 8y 0,2678 0,27
Poperinge 150A ANB Wippehoek 9a 0,9077 0,91
Poperinge 140A ANB Wippehoek 9y 0,2418 1,61
Poperinge 150A ANB Wippehoek 9y 1,1026 1,61
Poperinge 155A ANB Wippehoek 9y 0,2606 1,61
Vleteren 879A Provincie West-Vlaanderen Wippehoek 15a 0,3675 0,37
Vleteren 879A Provincie West-Vlaanderen Wippehoek 15y 0,3845 0,38
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Bijlage 2a:

Ministerieel besluit houdende bescherming als monument, stads- of
dorpsgezicht: De lovie



MINISTERIEEL BESLUIT HOUDENDE BESCHERMING ALS 
MONUMENT, STADS- EN DORPSGEZICHT 

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, 
AMBTENARENZAKEN EN SPORT 

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, 
stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995 ; 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der in
stellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988, inzonder
heid artikel 6, §1, I, 7°; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 tot 
bepaling van de bevoegdheden van de leden van Vlaamse regering; 

Gelet op het ministerieel besluit van 09 maart 1999 houdende vaststelling 
van de ontwerplijst van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en 
dorpsgezichten; 

Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen vaD. 02 septemoer 1999, 

BESLUIT: 

Artikel 1. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 
1976, gewijzigd bij decreet van 22 februari 1995; 

Wegens zijn historische, i.c. de achitectuur-historische en de cultuur-historische waarde, 
en socio-culturele waarde: 
- als monument: 
Kasteel De Lovie, gelegen te 
Poperinge (Poperinge), Krombeekseweg 82; 
bekend ten kadaster: 
Poperinge, 6e afdeling, sectie C, perceelnurnmer 568T(DEEL). 

Als zijnde een voor West-Vlaanderen zeldzaam voorbeeld van een kasteel opgetrokken 
in italianiserende neo-renaissance stij 1. 

j .. 



2. 

Als zijnde een vrij gaaf bewaard zomerverblijf, opgetrokken in 1856, door de vooraan
staande Poperingenaar, Jules van Merris, voormalig schepen van de stad en liberaal 
volksvertegenwoordiger, en aldus een getuige van de verfijnde wooncultuur van de 
aristocratie in de tweede helft van de 19de eeuw. 
Als zijnde een geslaagd ontwerp van de toonaangevende, Westvlaamse architectPierre 
Nicolas Croquison (Kortrijk 1806-1887). 

Wegens zijn historische, i.c. cultuur-historische en de architectuur-historische waarde: 
- als monument: 
PRIEELTJE EN DE DROGENBROODBERG, gelegen te 
Poperinge (poperinge), Krombeekseweg 82; 
bekend ten kadaster: 
Poperinge, 2e afdeling, sectie A, perceelnummer 382S(DEEL). 

Het betreft een beeldbepalend en belangrijk restant van de Engelse landschapstuin, 
waarbij de verheven inplanting op de uithoek van het domein, waardoor een uitzicht 
wordt bekomen én op het park met kasteel én op de omgeving, een belangrijk gegeven 
vormt. 
Het is tevens een fraai voorbeeld van een neoclassicistisch prieeltje. 
Dit gaaf bewaard prieeltje is een getuige van de verfijnde levenswijze van de aristocratie 
tijdens de tweede helft van de 19de eeuw. 

Wegens zijn historische, i.c. de architectuur-historische en de cultuur-historische waarde: 
- als monument: 
Herdenkingskapel, gelegen te 
Poperinge (Poperinge), Krombeekseweg 82; 
bekend ten kadaster: 
Poperinge, 6e afdeling, sectie C, perceelnummer 568T(DEEL). 

Het betreft een gaaf bewaard, neogotisch kapelle~e. 
Als herdenkingskapel - opgericht ter nagedachtenis aan mevrouw Maria Joséphine van 
Renynghe, die samen met haar zoon het kasteeldomein liet bouwen - vormt dit bedehuis 
een belangrijke schakel in de geschiedenis van de Lovie. 

Wegens zijn artistieke waarde: 
- als monument: 
SCHUILGEBOUWTJE- TUINPAVILJOENTJE, gelegen te 
Poperinge (Poperinge), Krombeekseweg 82; 
bekend ten kadaster: 
Poperinge, 2e afdeling, sectie A, perceelnummer 382S(DEEL). 

Het betreft een gaaf bewaard schuilgebouwtje met een geslaagde vormgeving, opgetrokken 
uit gietijzeren, een bouwmateriaal, die vooral in de 19de eeuw een ruime toepassing ken
~ ~. 



Wegens zijn historische, i.c. de cultuur- en de architectuur-historische waarde: 
- als monument: 
JAGERS GROT, gelegen te 
Poperinge (Poperinge), Krombeekseweg 82; 
bekend ten kadaster: 
Poperinge, 2e afdeling, sectie A, perceelnummer 382S(DEEL). 

3. 

Het betreft een gaaf bewaarde en - mede door zijn omvang en architecturale uitwerking -
zeldzaam voorkomende jagergrot. Dit grottencomplex, gelegen op een eiland gevormd 
door de waterpartijen, is volledig ingepast in het concept van de Engelse landschapstuin en 
geeft een beeld van levenswijze van de aristocratie rond de eeuwwisseling. 

Wegens zijn historische, i.c. de cultuur-historische waarde: 
- als monument: 
IJSKELDER, gelegen te 
Poperinge (Poperinge), Krombeekseweg 62; 
bekend ten kadaster: 
Poperinge, 2e afdeling, sectie A, perceelnummer 382S(DEEL). 

Deze ijskelder is een gaaf bewaarde getuigenis van de bewaartechnieken gebruikt in de 
vorige eeuwen vormt een te behouden parkelement, verbonden met het parkconcept. 

Wegens zijn historische en socio-culturele waarde: 
- als dorpsgezicht: 
KASTEELP ARK, gelegen te 
Poperinge (poperinge), Krombeekseweg 82; 
bekend ten kadaster: 
Poperinge, 2e afdeling, sectie A, perceelnummers 379D, 382S, 384B; 
Poperinge, 6e afdeling, sectie C, perceelnummers 555R, 568N, 568R, 568S, 568T. 

Als restant van het oorspronkelijke Engelse landschapspark met volgende belangrijke en 
herkenbare elementen: de deels bewaarde dreef van rode beuken, de waterpartijen met 
bruggetje, de verscheidene vergezichten, de bosjes, de hagen, de merkwaardige bomen 
en de als monument voorgestelde tuinelementen m.n. het prieeltje, de jagergrot, de 
ijskelder. .. 
Als zijnde de initiële omkadering van de buitenplaats, ontegensprekelijk met het kasteel 
verbonden. 

j .. 



4. 

Artikel 2. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing: 

De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 1993 tot 
bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van monu
menten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994). 

Brussel, 3 f ebruar i 2000 

Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Ambtenarenzaken en Sport 
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Bijlage 2b:

Ministerieel besluit houdende bescherming als monument, stads- of
dorpsgezicht: het Couthof



MINISTERIEEL BESLIDT HOUDENDE 
BESCHERMING ALS MONUMENT, STADS- OF DORPSGEZICHT 

DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDSE AANGELEGENHEDEN, 
AMBTENARENZAKEN EN BIDTENLANDS BELEID, 

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, 
stads- en dorpsgezichten, gewijzigd bij decreten van 22. februari 1995 en 8 
december 1998; 

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der 
instellingen, gewijzigd bij bijzondere wet van 8 augustus 1988, 
inzonderheid artikel 6, § 1, I, 7 ; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 13 juli 2001 tot bepaling 
van de bevoegdheden van de leden van de Vlaamse regering; 

Gelet op het ministerieel besluit van 17 juli 2001 houdende ontwerp van lij st 
van voor bescherming vatbare monumenten, stads- en dorpsgezichten; 

Gelet op het advies van de Koninklijke Commissie voor Monumenten en 
Landschappen van 07 maart 2002, 

BESLUIT: 

Artikel I. Wordt beschermd, overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 3 maart 
1976, gewijzigd bij decreten van 22 februari 1995 en 8 december 1998: 

I. Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische waarde: 
- als monument: 
het neoclassicistisch kasteel met landschapspark, waarin parkelementen, nutsgebouwen, 
tuinmanswoning, gelegen te 
Poperinge (proven), Couthoflaan 50; 
bekend ten kadaster: 
Poperinge, 6e afdeling, sectie C, perceelnummer(s) SlOB, 514A, 514B, 516A, 517D, 519, 
520B, 520C, 520K, 520L, 520M, 520N, 521, 523B, 523E, 523F, 523G, 524; 
Poperinge, 6e afdeling, sectie D, perceelnummer(s) 453B, 453C, 453D, 453E, 453F, 453G, 
453H, 453M, 453N, 453P, 455A, 457A, 458, 459, 460, 461, 462, 463. 



Omwille van het algemeen belang gevonnd door zijn historische waarde: 
- als monument: 
het landelijk 19de-eeuws complex, zijnde een smidse met wagenmakerij, twee woningen en 
een feestzaal, gelegen te 
Poperinge (proven), Couthoflaan 44, 46, 48; 
bekend ten kadaster: 
Pop~ringe, 6e afdeling, sectie C, perceelnummer(s) 360F, 36ID(DEEL), 362B(DEEL), 
363A(DEEL), 365E, 365F. 

Dit domein is van belang vüor de cultuurhistorie en voor de architectuurgeschiedenis 

Als zijnde een historische site teruggaand op de heerlijkheid 't Couthof, voor het eerst 
vermeld in 1350, waar een - thans verdwenen - buitenplaats werd gebouwd op een motte aan 
de Gravendreef, door de familie van Hoorn. 

Als zijnde gaaf bewaarde 19de eeuwse kasteelsite nauw verbonden met Baron Jules 
Mazeman de Couthove; onder zijn impuls kreeg het domein in de tweede helft van de 19de 

eeuw zijn huidige vorm, werd het omligg~nde beboste landschap ontgonnen en werd in de 
omgevi,ng van het kasteel een landelijke architectuur gecreëerd, getypeerd door een 
eclectische vonngeving. 
Het kasteeldomein en realisaties in het omliggende vormen - samen met het nabijgelegen het 
reeds beschennde kasteeldomein de Lovie gebouwd onder impuls van Jules van Merris, 
tijdgenoot van Jules Mazeman,- een getuigenis van de esthetiserende aspiraties en de 
verfijnde levenswandel van de 19de

- eeuwse landadel. 
Het betreft een vrijwel onaangetast document van de 19de

- eeuwse, landelijke leefwereld, een 
symbiose, waar verscheidene faqJ.ilies leefden en werkten met het kasteel als nliddelpunt. 

Als omvattend een fraai, neoclassicistisch kasteel, - gebouwd als buitenplaats - met een 18de 

eeuwse nliddenvleugel en twee 19de
- eeuwse zijvleugel, getypeerd door een sobere, 

symmetrische geveL met dubbelhuisopstand. Het kasteel bewaart bovendien merkwaardig 
interieur. Venneldenswaardig zijn o.m. de interessante plattegrond met gang over gans de 
lengte van het gebouw, traphal onder koepel rechts ervan en enfilade van de salons erachter; 
de behouden interieuraankleding onder meer met lodewijk XV- inslag cf. de marmeren 
vloeren, de parketten, de vleugeldeuren met supraportes, de stucplafonds, gietijzeren 
slingertrap, de huiskapel met eclectische, neorococo-getinte aankleding. 

Als omvattend een 19de -eeuws landschapspark, getypeerd door de landschappelijke vijver, 
graslanden, visueel assen en her en der verspreide tuinornamentiek en -meubilair en huisjes. 

Als omvattend een koetshuis, en achterliggend stallingen, gedateerd 1851, opgetrokken in 
een verzorgde baksteenarchitectuur met een neoclassicistische vonngeving. 

Als omvattend een merkwaardige, pagodevornlige duiventil met hondenhok, vermoedelijk 
tevens dateren uit de tweede helft van de 19de eeuw, opgetrokken in imitatie-vakwerkbouw. 

Als omvattend een schuurtje, een achtzijdig prieeltje met uitzicht op de vijver en het 
kasteel, een boothuisje aan de oever van vermelde vijver, met verzorgde vonngeving 
opgetrokken in de streekeigen vakwerkbouw. 
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Als omvattend twee monumentale, gietijzeren 'Medici'-vazen op dito neorenaissance 
voetstuk. 

Als omvattend een fraai, neoclassicistisch prieeltje, gebouwd op ijskelder met bakstenen 
. gewelf, daterend van ca 1870, met verheven ligging in de visuele N.O.-Z.W.-as van het park; 

zowel de folie als de ij skelder vormen een belangrijke elementen in het binnen het domein, 
als verpozingsoord, en als opslagplaats voor bederfbare producten. 

Als omvattend een restant van een boomgaard, een vrij gaaf bewaarde moestuin met hoge 
leifruitmuren, smeedijzeren hekken en gemetselde hekpijlers met bekroning, met 
pittoreske tuinmanswoning in pseudo-vakwerkbouw en twee kweekserres met houten 
bovenbouw, onmisbare elementen in het kasteeldomein. 

Als omvattend een aan straat overzijde gelegen, en gaaf bewaarde conciërgewoning, daterend 
uit het derde kwart van de 19de eeuw, opgetrokken in verzorgd metselwerk getypeerd door de 
geblokte hoekbanden en omlijstingen. 

Als omvattend de "Uitkijk" of"Galge", i.e een neogotische bakstenen arcade op een lage 
terp, gebouwd als oriëntatiepunt midden een doolhof aangelegd in 1860-1870 door baron 
Jules Mazeman. En als zijnde thans een belangrijk parkelement gelegen in de visuele N.O.
Z.W.-as van de parkaanleg. 

Als omvattende Z.g. "De Clytte" (Couthoflaan m. 44,46,48), een gaaf bewaard complex, 
oorspronkelijk bestaande uit een voormalige smidse en wagenmakerij, een tweetal 
landelijke woningen en een muziekzaal, 0f.getrokken op initiatief van de kasteelheer baron 
Mazeman tijdens het derde kwart van de 19 e eeuw in een verzorgde baksteenarchitectuur met 
een eclectische vormgeving. 

2. Omwille van het algemeen belang gevormd door zijn historische waarde: 
- als monument: 
V AKWERKHOEVE, gelegen te 
Poperinge (Watou), Palingstraat 6; 
bekend ten kadaster: 
Poperinge, 8e afdeling, sectie C, perceelnummer(s) lOS3B(DEEL), 10S4A, 10SSD, lOSSE. 

De historische, in casu de architectuurhistorische, waarde wordt als volgt omschreven: 

Als zijnde een vrij gaaf bewaard voorbeeld van een streekeigen hoevetje in het Poperingse, 
getypeerd door losopgestelde bestanddelen zoals boerenhuis, dwarsschuur, en hopast met 
gaaf bewaarde volumes, en grotendeels opgetrokken in vakwerkbouw. 

Als omvattend een merkwaardig boerenhuis opgetrokken in vakwerkbouw, welke een zeer 
interessante evolutie van vakwerkbouw vertoont, vanaf het begin lëe eeuw, met grondige 
aanpassingwerken - het aanbrengen van een kelder met opkamer - in de 18de eeuw tot aan het 
versteningsproces op het einde van de 19de eeuw. Het oudste gedeelte van dit boerenhuis -
i.e. het oostelijk gedeelte met de overkragend zijgevel onder wolfseind - gaat terug op het 
begin van de 16de eeuwen vormt aldus een uiterst zeldzaam voorbeeld van 16de

- eeuwse 
vakwerkbouw op het platteland. 
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Artikel 2. Met het oog op de bescherming zijn van toepassing: 

De beschikkingen van het besluit van de Vlaamse regering van 17 november 1993 tot 
bepaling van de algemene voorschriften inzake instandhouding en onderhoud van 
monumenten en stads- en dorpsgezichten (Belgisch Staatsblad 10 maart 1994). 

Brussel, 3 1 -05- 2002 

Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, 
Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid, 

Paul VANGREMBERGEN 
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Oude bestandskaarten Wippehoek, Sixtusbossen, Eversam, Eik-
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Bijlage 4:

Overzicht Algemene kenmerken alle bestanden
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Bijlage 5:

Overzicht dendrometrische gegevens alle bestanden



Bosplaats Perceel Bestand Opp. (ha) stamtal
aantal/ha

grondvlak
m²/ha

volume
m³/ha

stamtal
aantal/ha

grondvlak
m²/ha

volume
m³/ha % inheems

Bardelenbos 118a a 0,72 208,00 13,11 89,10 18 0,21 0,75 86

Bardelenbos 119 a 1,42 1571,90 12,58 33,41 100

Bardelenbos 15 a 9,45 467,64 23,36 217,08 31,44 3,46 35,99 97

Bardelenbos 17 a 1,62 815,42 24,68 193,59 96

Bardelenbos 17 b 0,83 668,06 4,73 16,01 39,30 0,17 0,40 100

Bardelenbos 18 a 1,38 550,17 29,06 280,52 127,72 3,03 24,73 100

Bardelenbos 19 a 4,31 550,17 29,06 280,52 127,72 3,03 24,73 100

Canadabos 1 a 1,07 461,75 23,14 201,58 117,89 9,83 99,21 73
Canadabos 102 a 0,51 1011,91 51,47 453,53 9,82 7,96 107,15 100
Canadabos 103 a 1,07 1070,86 27,24 238,61 78,60 0,35 0,86 88
Canadabos 104 a 2,74 432,27 24,91 222,29 89
Canadabos 104 b 3,53 618,94 28,15 242,84 39,30 0,14 0,04 71
Canadabos 104 c 4,61 736,83 33,20 292,38 117,89 3,39 30,79 61
Canadabos 104 d 3,77 736,83 24,67 223,22 117,89 3,39 29,70 87
Canadabos 107 a 0,24 461,75 23,14 201,58 117,89 9,83 99,21 73
Canadabos 108 a 0,29 314,38 34,40 330,44 82
Canadabos 109 a 0,52 304,56 25,72 217,64 81
Canadabos 110 a 0,22 314,38 34,40 330,44 82
Canadabos 111 a 1,05 304,56 32,06 309,72 9,82 1,62 17,53 91
Canadabos 112 a 0,22 314,38 34,40 330,44 82
Canadabos 2 a 2,11 353,68 18,22 168,32 49,12 4,57 46,86 100
Canadabos 28 a 0,48 687,71 43,20 427,84 49,12 4,46 45,93 100
Canadabos 29 a 0,84 982,44 4,89 9,98 100
Canadabos 3 a 3,43 363,50 15,75 152,15 39,30 4,50 47,11 100
Canadabos 30 a 2,49 982,44 4,89 9,98 100
Canadabos 4 a 2,61 461,75 23,14 201,58 117,89 9,83 99,21 73
Canadabos 5 a 0,20 461,75 23,14 201,58 117,89 9,83 99,21 73
Canadabos 6 a 1,38 687,71 23,26 198,09 216,14 5,52 51,53 75
Couthof 100 a 0,22 741,74 29,90 284,00 9,82 2,28 25,17 82
Couthof 100 b 0,62 741,74 29,90 284,00 9,82 2,28 25,17 82
Couthof 100 c 1,14 844,90 34,26 322,51 49,12 1,69 16,54 78
Couthof 100 d 0,75 628,76 46,54 496,60 86
Couthof 101 a 0,72 599,29 43,82 466,28 22,10 0,98 9,51 92
Couthof 101 b 3,30 255,43 24,61 259,30 39,30 2,26 21,51 100
Couthof 101 c 5,36 731,92 47,92 537,89 4,91 0,73 7,87 100
Couthof 101 d 3,27 677,88 54,85 530,04 39,30 0,20 0,80 74
Couthof 50 a 3,42 609,11 43,69 444,91 39,30 3,06 30,60 93
Couthof 51 a 2,28 1080,68 31,86 292,71 84
Couthof 51 b 0,81 648,41 36,24 328,65 78,60 4,53 49,40 9
Couthof 52 a 2,78 1100,33 33,39 296,13 9,82 1,45 15,49 100
Couthof 53 a 2,41 795,77 39,97 381,66 167,01 8,22 79,69 63
Couthof 54 a 2,67 638,58 38,03 373,24 39,30 4,21 28,55 69
Couthof 55 a 5,96 1129,80 53,53 523,60 68
Couthof 56 a 6,04 952,96 40,91 396,64 98,24 2,39 23,04 70
Couthof 57 a 1,69 717,18 35,16 322,81 39,30 4,50 47,11 100
Couthof 58 a 3,26 717,18 35,16 335,99 39,30 4,50 47,11 100
Couthof 59 a 1,82 825,25 44,12 410,10 52
Couthof 60 a 3,90 741,74 29,90 284,00 9,82 2,28 25,17 82
Couthof 62 a 3,13 324,20 16,79 165,03 98,24 6,69 68,60 100
Couthof 63 a 1,56 844,90 34,26 322,51 49,12 1,69 16,54 78
Couthof 64 a 2,17 844,90 34,26 322,51 49,12 1,69 16,54 78
Couthof 65 a 0,27 844,90 34,26 322,51 49,12 1,69 16,54 78
Couthof 66 a 0,57 628,76 46,54 496,60 86
Couthof 70 a 2,93 854,72 51,36 484,89 196,49 4,44 38,30 51
Couthof 71 a 1,29 1159,28 38,11 334,74 100
Couthof 72 a 3,52 836,55 37,36 356,16 71,23 2,71 21,11 83
De Lovie 105 a 0,73 363,50 22,50 223,40 97

Levende bomen Dode bomen



Bosplaats Perceel Bestand Opp. (ha) stamtal
aantal/ha

grondvlak
m²/ha

volume
m³/ha

stamtal
aantal/ha

grondvlak
m²/ha

volume
m³/ha % inheems

Levende bomen Dode bomen

De Lovie 105 b 1,81 363,50 22,50 223,40 97
De Lovie 105 c 2,94 225,96 28,75 299,92 98,24 7,42 74,19 89
De Lovie 105 d 2,08 196,49 28,73 274,63 60
De Lovie 105 e 0,94 265,26 32,56 349,34 100
De Lovie 105 f 0,51 373,33 29,66 329,85 3
De Lovie 105 g 1,26 225,96 28,75 299,92 98,24 7,42 74,19 89
De Lovie 105 h 1,03 687,71 43,20 427,84 49,12 4,46 45,93 100
De Lovie 105 i 1,52 491,22 36,06 369,03 88,42 2,15 18,96 76
De Lovie 105 j 0,53 1178,93 33,43 221,24 100
De Lovie 105 k 0,78 383,15 39,51 381,91 51
De Lovie 105 l 2,43 687,71 43,20 427,84 49,12 4,46 45,93 100
De Lovie 105 m 1,98 442,10 30,11 304,56 84
De Lovie 105 n 1,00 442,10 30,11 304,56 84
De Lovie 105 o 0,51 442,10 30,11 304,56 84
De Lovie 105 p 2,84 412,62 34,09 359,83 49,12 1,56 14,81 68
De Lovie 105 q 0,74 412,62 34,09 359,83 49,12 1,56 14,81 68
De Lovie 106 a 0,55 392,98 33,92 331,30 70
De Lovie 106 b 1,83 265,26 40,37 425,95 36
De Lovie 106 c 0,77 265,26 40,37 425,95 36
De Lovie 106 d 1,45 392,98 33,92 331,30 70
De Lovie 106 e 1,36 766,30 47,94 506,54 85
De Lovie 106 f 0,50 766,30 47,94 506,54 85
De Lovie 106 g 0,38 265,26 32,56 349,34 100
Dozinghembo
s

10 a 1,19 2043,47 21,47 82,49 100

Dozinghembo
s

10 b 0,60 943,14 6,29 20,05 100

Dozinghembo
s

11 a 1,15 2043,47 21,47 81,00 100

Dozinghembo
s

113 a 0,40 1031,56 37,63 339,08 39,30 0,23 0,04 73

Dozinghembo
s

114 a 1,68 1031,56 37,63 339,08 39,30 0,23 0,04 73

Dozinghembo
s

115 a 0,93 579,64 33,93 310,53 100

Dozinghembo
s

115 b 2,14 766,30 21,17 167,29 100

Dozinghembo
s

116 a 0,46 864,55 26,61 226,68 39,30 0,14 0,39 100

Dozinghembo
s

117 a 0,57 559,99 18,99 158,72 78,60 6,69 67,65 100

Dozinghembo
s

16 a 1,71 943,14 32,24 287,30 39,30 0,15 0,04 80

Dozinghembo
s

18 y 0,00

Dozinghembo
s

20 a 3,33 461,75 32,09 278,76 19,65 2,44 25,78 83

Dozinghembo
s

21 a 2,03 697,53 33,33 293,08 117,89 5,23 47,83 100

Dozinghembo
s

22 a 0,81 677,88 20,26 166,81 78,60 2,87 26,31 100

Dozinghembo
s

23 a 2,14 746,65 42,68 403,92 78,60 0,42 1,96 69

Dozinghembo
s

24 a 2,82 697,53 15,33 131,03 117,89 5,41 50,73 93

Dozinghembo
s

25 a 2,42 677,88 20,26 166,81 78,60 2,87 26,31 100

Dozinghembo
s

26 a 0,57 196,49 26,51 263,79 9,82 1,64 17,79 100

Dozinghembo
s

26 b 1,03 1070,86 27,24 238,61 78,60 0,35 0,86 88

Dozinghembo
s

26 c 1,35 491,22 23,38 216,62 9,82 1,30 13,81 100



Bosplaats Perceel Bestand Opp. (ha) stamtal
aantal/ha

grondvlak
m²/ha

volume
m³/ha

stamtal
aantal/ha

grondvlak
m²/ha

volume
m³/ha % inheems

Levende bomen Dode bomen

Dozinghembo
s

26 d 1,52 491,22 23,38 216,62 9,82 1,30 13,81 100

Dozinghembo
s

26 e 1,20 638,58 42,19 402,60 9,82 1,14 12,00 70

Dozinghembo
s

7 a 0,64 1218,22 17,82 70,04 39,30 0,36 2,29 97

Dozinghembo
s

8 a 0,37 2279,26 20,31 60,78 100

Dozinghembo
s

8 b 1,24 2043,47 21,47 82,49 100

Dozinghembo
s

9 a 0,90 1925,58 27,90 136,01 100

Eikhoek 1 a 3,13 982,44 4,89 9,98 100

Eversambos 1 a 1,26 668,06 10,35 71,60 100

Eversambos 10 a 2,67 903,84 25,02 178,39 275,08 1,71 6,81 100

Eversambos 11 a 2,74 903,84 25,02 178,39 275,08 1,71 6,81 100

Eversambos 12 a 3,22 1414,71 18,41 92,69 275,08 1,22 3,25 100

Eversambos 13 a 3,55 1729,09 22,92 131,14 91

Eversambos 2 a 0,81 1564,04 20,18 102,23 224,00 1,00 2,65 99

Eversambos 3 a 1,57 1925,58 27,90 136,01 100

Eversambos 4 a 1,96 1520,81 19,75 101,30 222,03 0,99 2,63 98

Eversambos 5 a 2,00 1846,98 26,28 118,68 39,30 0,36 1,80 100

Eversambos 6 a 2,21 2161,36 27,36 129,99 100

Eversambos 7 a 2,56 1925,58 27,90 136,01 100

Eversambos 8 a 2,52 1444,97 18,77 95,20 239,32 1,07 2,83 100

Eversambos 9 a 1,68 1296,82 19,87 142,28 100

Sint-
Sixtushoek

120 a 3,15 383,15 43,41 451,01 60

Sint-
Sixtushoek

120 b 2,92 727,00 26,06 232,37 117,89 4,50 43,22 100

Sint-
Sixtushoek

120 c 4,41 815,42 61,83 601,57 67

Sint-
Sixtushoek

120 d 2,99 481,39 29,45 285,25 88,42 1,93 16,83 100

Sint-
Sixtushoek

120 e 4,04 1846,98 24,03 95,01 100

Sint-
Sixtushoek

120 f 0,16 530,52 25,01 176,07 100

Sint-
Sixtushoek

120 g 0,22 530,52 25,01 176,07 100

Sint-
Sixtushoek

120 h 0,22 530,52 25,01 176,07 100

Sint-
Sixtushoek

120 i 0,20 1571,90 8,05 18,37 100

Sint-
Sixtushoek

40 b 2,14 1336,12 5,13 4,05 157,19 0,00 0,16 100

Sint-
Sixtushoek

40 c 2,17 1336,12 5,13 4,05 157,19 0,00 0,16 100

Sint-
Sixtushoek

40 d 4,85 668,06 2,56 2,33 78,60 0,00 0,08 100



Bijlagen

, Revisie
Pagina 200 van 234

Bijlage 6:

Vleermuisinventarisaties in het plangebied (2013-2014)
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Vleermuisonderzoek 't Couthof 22/08/2013
(21:47-0:00)
Pierre Hubau, Floris Verhaeghe & Marc Van De Sijpe

Waypoint nr Soort Aantal Opmerkingen

82 Watervleermuis 3

rand van de kasteelvijver, zowel opnamen van dieren die laag boven water
jagen (met vangstbuzzes), maar ook enkele opnamen van watervleermui-
zen die niet laag boven water vlogen (vliegroute over land naar rand vij-
ver?). Bij één van de opnamen waren in het spectrogram pulsen door elkaar
te zien van minstens 3 verschillende individuen van de watervleermuis.

82 Gewone dwergvleermuis 1 opname aan de rand van de kasteelvijver
83 Myotis of grootoor 1 opname mislukt, droge geluiden in heterodyne
84 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
85 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
86 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
87 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
88 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
89 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
90 Laatvlieger 1 gecontroleerd en bevestigd in spectrogram (opname tijdexpansie)
90 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
91 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
92 Laatvlieger 1 gecontroleerd en bevestigd in spectrogram (opname tijdexpansie)

92 Gewone dwergvleermuis 2
droge geluiden : na controle in spectrogram : gewone dwerg met FM pulsen
waarvan QCF einde afgekapt, ook sociale roepen

93 Laatvlieger 1
opname achter de bomen aan de rand van de kasteelvijver, gecontroleerd
en bevestigd in spectrogram (opname tijdexpansie)

93 Gewone dwergvleermuis 1
opname achter de bomen aan de rand van de kasteelvijver, gecontroleerd
en bevestigd in spectrogram (opname tijdexpansie)

93 Watervleermuis 1
opname achter de bomen aan de rand van de kasteelvijver, gecontroleerd
en bevestigd in spectrogram (opname tijdexpansie)

94 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
95 Laatvlieger 1 opname op brug over kasteelvijver

95 Gewone dwergvleermuis 2

opname op brug over kasteelvijver, gecontroleerd en bevestigd in spectro-
gram (opname tijdexpansie) : echolocatiepulsen van minstens 2 verschil-
lende individuen van de gewone dwergvleermuis + sociale roep van gewo-
ne dwerg

96 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
97 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
98 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
99 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector

100 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
101 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
102 Watervleermuis 1 gecontroleerd en bevestigd in spectrogram (opname tijdexpansie)
103 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
104 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
105 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
106 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
107 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
108 Laatvlieger 1 gecontroleerd en bevestigd in spectrogram (opname tijdexpansie)

108 Gewone dwergvleermuis 1 gecontroleerd en bevestigd in spectrogram (opname tijdexpansie), echolo-
catiepulsen en sociale roepen

109 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
110 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
111 Laatvlieger 1 gecontroleerd en bevestigd in spectrogram (opname tijdexpansie)
112 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
113 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
114 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
115 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
116 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
117 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
118 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
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Vleermuisonderzoek de Lovie 23/08/2013 (0:12-2:04)
Pierre Hubau, Floris Verhaeghe & Marc Van De Sijpe

Waypoint
nr Soort Aantal Opmerkingen

119 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
120 Laatvlieger 1 controle opname tijdexpansie + bevestiging na analyse spectrogram
120 Gewone dwergvleermuis 1 controle opname tijdexpansie + bevestiging na analyse spectrogram
121 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
122 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
123 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
124 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
125 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector

126 Baardvleermuis (Mmb) 1 Aan rand vijver, controle opname tijdexpansie + bevestiging na analyse
spectrogram

126
Gewone dwergvleermuis

2
Aan rand vijver, controle opname tijdexpansie + bevestiging na analyse
spectrogram, echolocatiepulsen van tenminste 2 verschillende individuen
van de gewone dwergvleermuis, sociale roepen van gewone dwerg

126 Laatvlieger 1 Aan rand vijver, controle opname tijdexpansie + bevestiging na analyse
spectrogram

127
Myotis spec

1
Aan rand vijver, controle opname tijdexpansie + bevestiging na analyse
spectrogram, vleermuis veraf, zwakke pulsen, onvoldoende details voor
determinatie

127
Gewone dwergvleermuis

3
Aan rand vijver, controle opname tijdexpansie + bevestiging na analyse
spectrogram, echolocatiepulsen van tenminste 3 verschillende individuen
van de gewone dwergvleermuis, sociale roepen van gewone dwerg

128 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
129 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector

130

Baardvleermuis (Mmb)

1

Myotis vliegt op 2 m hoogte boven de vijver en langs takken van over-
hangende bomen, controle opname tijdexpansie + bevestiging na analy-
se spectrogram : korte FM pulsen van 140 tot 30 kHz. Combinatie van
hoge startfrequentie en pulsvorm wijst op baardvleermuis. We kunnen
watervleermuis uitsluiten op basis van deze kenmerken, de watervleer-
muis heeft een andere pulsvorm en gebruikt ook niet zo'n hoge startfre-
quenties. Ook zichtwaarneming van jachtgedrag wijst op baardvleermuis.

130
Gewone dwergvleermuis

3
Aan rand vijver, controle opname tijdexpansie + bevestiging na analyse
spectrogram, echolocatiepulsen van tenminste 3 verschillende individuen
van de gewone dwergvleermuis, vangstbuzzes

131 Laatvlieger 1 determinatie met heterodyne detector
132 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
133 Laatvlieger 1 controle opname tijdexpansie + bevestiging na analyse spectrogram
134 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
135 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
136 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
137 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
138 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
139 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
140 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
141 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
142 Laatvlieger 1 controle opname tijdexpansie + bevestiging na analyse spectrogram
143 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
144 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector

145 Laatvlieger 1 determinatie met heterodyne detector, M00059 enkel sprinkhanen opge-
nomen

146 Laatvlieger 1 determinatie met heterodyne detector
147 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
148 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
149 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
150 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
151 Laatvlieger 1 controle opname tijdexpansie + bevestiging na analyse spectrogram
152 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
153 Laatvlieger 1 determinatie met heterodyne detector
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Waypoint
nr Soort Aantal Opmerkingen

154 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
155 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
156 Laatvlieger 1 determinatie met heterodyne detector
157 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
158 Laatvlieger 1 determinatie met heterodyne detector
159 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
160 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
161 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
162 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector

163 - - controle opname tijdexpansie : geen vleermuissignalen te zien in spec-
trogram

164
Watervleermuis

1 Zichtwaarneming watervleermuis met nachtkijker. Controle opname tijd-
expansie + bevestiging watervleermuis na analyse spectrogram

165
Gewone grootoorvleermuis Mariagrot, Controle opname tijdexpansie + bevestiging na analyse spec-

trogram. Identificatie als gewone grootoor (P auritus) met methode Bara-
taud

166 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
167 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
168 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
169 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
170 Watervleermuis 1 controle opname tijdexpansie + bevestiging na analyse spectrogram

171
Myotis spec

1
Ingang kustgrot, controle opname tijdexpansie + bevestiging na analyse
spectrogram, echolocatiesignalen niet voldoende duidelijk voor determi-
natie op soortniveau

172 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
173 Watervleermuis 1 controle opname tijdexpansie + bevestiging na analyse spectrogram

174 - - controle opname tijdexpansie : geen vleermuissignalen te zien in spec-
trogram

175 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
176 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
177 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
178 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
179 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
180 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
181 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
182 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
183 Gewone dwergvleermuis 1 determinatie met heterodyne detector
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Vleermuisonderzoek 't Couthof 11/07/2014 (22:16-0:50)
Pierre Hubau, Floris Verhaeghe, Bob Vandendriessche & Marc Van De Sijpe

Waypoint nr Soort Aantal Opmerkingen
62 Gewone dwergvleermuis 3
62 Myotis spec 1  te zwakke pulsen voor determinatie, vleermuis te veraf
63 Gewone dwergvleermuis 1

63 Watervleermuis 1 Myotis cirkelt in boomkruin van een oude zomereik langs de weg,
kolonie

63 Gewone dwergvleermuis 2 Aan zomereik met de Myotis langs de weg
63 Watervleermuis 1 Aan zomereik met de Myotis langs de weg
63 Gewone dwergvleermuis 1 Aan zomereik met de Myotis langs de weg
63 Watervleermuis 1 Aan zomereik met de Myotis langs de weg
63 Watervleermuis 1 Aan zomereik met de Myotis langs de weg
63 Gewone dwergvleermuis 1 Aan zomereik met de Myotis langs de weg
63 Watervleermuis 1 Aan zomereik met de Myotis langs de weg
63 Gewone dwergvleermuis 1 Aan zomereik met de Myotis langs de weg
63 Watervleermuis 2 Aan zomereik met de Myotis langs de weg, 2 individuen Myotis
63 Gewone dwergvleermuis 1 Aan zomereik met de Myotis langs de weg

63 Watervleermuis 1
Aan zomereik met de Myotis langs de weg, echolocatiepulsen en
sociale roepen : de sociale roepen zijn typisch voor watervleer-
muiskolonies

63 Myotis spec 1 Aan zomereik met de Myotis langs de weg, te zwakke pulsen voor
determinatie, vleermuis te veraf

63 Gewone dwergvleermuis 1 Aan zomereik met de Myotis langs de weg
63 Watervleermuis 1 Aan zomereik met de Myotis langs de weg
64

65 Gewone dwergvleermuis 4 Opname aan bosrand, meerdere vangstbuzzes, intensief jachtge-
drag

65 Ruige dwergvleermuis 1 Opname aan bosrand, QCF frequentie 38.5 kHz
66 Gewone dwergvleermuis 1 Weg in omgeving zomereik met Myotis
66 Ruige dwergvleermuis 1 Weg in omgeving zomereik met Myotis
63 Gewone dwergvleermuis 1 Aan zomereik met de Myotis langs de weg

63 Grootoor spec 1 Aan zomereik met de Myotis langs de weg, echolocatieroepen en
sociale roepen van grootoor

63 Watervleermuis 1 Aan zomereik met de Myotis langs de weg
63 Gewone dwergvleermuis 2 Aan zomereik met de Myotis langs de weg
63 Gewone dwergvleermuis 1 Aan zomereik met de Myotis langs de weg

63 Myotis spec 1 Aan zomereik met de Myotis langs de weg,  te zwakke pulsen
voor determinatie, vleermuis te veraf

63 Myotis spec 1 Aan zomereik met de Myotis langs de weg,  te zwakke pulsen
voor determinatie, vleermuis te veraf

67 Ruige dwergvleermuis 1 Bospad richting mote
68 Franjestaart 1 Bospad richting mote

68 Myotis spec 1 Bospad richting mote, te zwakke pulsen voor determinatie, vleer-
muis te veraf

69 Franjestaart 1 Bospad richting mote
69 Gewone dwergvleermuis 1 Bospad richting mote
70 Franjestaart 1 Bospad richting mote

70 Myotis spec 1 Bospad richting mote, te zwakke pulsen voor determinatie, vleer-
muis te veraf

70 Gewone dwergvleermuis 1 Bospad richting mote
71 Bospad richting mote
72 Franjestaart 1 Aan mote

73 Gewone grootoor 1 Aan grote 400 jaar oude zomereik, auritus volgens methode Bara-
taud

Myotis spec 1 Aan grote 400 jaar oude zomereik, auritus volgens methode Bara-
taud

74 Baard/Brandts vleermuis 1 Aan open plek kruispunt aan boshut
Baard/Brandts vleermuis 1 Aan open plek kruispunt aan boshut
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Bosvleermuis 1 Aan open plek kruispunt aan boshut, QCF 22 kHz, D 17 ms, BB
0.5 kHz

Baard/Brandts vleermuis 1 Aan grote 400 jaar oude zomereik
Myotis spec 1 Aan grote 400 jaar oude zomereik
Myotis spec 1 Aan grote 400 jaar oude zomereik
Franjestaart 1 Aan grote 400 jaar oude zomereik
Myotis spec 1 Aan grote 400 jaar oude zomereik

75
76 Franjestaart 1 Kruispunt 5 bospaden
77
78
79 Baard/Brandts vleermuis 1 Grote centrale dreef
80

81 Myotis spec 1 Bosrand aan een akker omgeven aan 3 kanten door bos,  te
zwakke pulsen voor determinatie, vleermuis te veraf

82 Myotis spec 1 Rand akker aan zijpad, te zwakke pulsen voor determinatie,
vleermuis te veraf

83 Gewone grootoor 1 Bospad, auritus volgens methode Barataud, ook sociale roepen
Plecotus

83 Gewone grootoor 1 Bospad, auritus volgens methode Barataud
84 Baard/Brandts vleermuis 1 Opname bij bospoel
84 Baard/Brandts vleermuis 1 Opname bij bospoel, vangstbuzz
84 Grootoor spec 1 Sociale roepen grootoor

84 Myotis spec 1 Opname bij bospoel, te zwakke pulsen voor determinatie, vleer-
muis te veraf

84 Myotis spec 1 Opname bij bospoel, te zwakke pulsen voor determinatie, vleer-
muis te veraf

85
86 Gewone dwergvleermuis 1
86 Franjestaart 1
86 Baard/Brandts vleermuis 1
86 Grootoor spec 1
86 Baard/Brandts vleermuis 1
87 Myotis spec 1 te zwakke pulsen voor determinatie, vleermuis te veraf
88 Gewone dwergvleermuis 1

89 Baard/Brandts vleermuis 1 Aan poel bij douglassparren, continu jachtgedrag Myotis, veel
vangstbuzzes, intensief jagend

89 Baard/Brandts vleermuis 1 Zichtwaarneming, vleermuis jaagt ca 1 m boven poel soms tot
vlak boven het water

89 Baard/Brandts vleermuis 2 2 individuen, ook sociale roepen tussen de echolocatiepulsen
89 Baard/Brandts vleermuis 1
90 Franjestaart 1 Bospad nabij de poel
90 Myotis spec 1 Bospad nabij de poel
90 Vleermuis spec 1 Sociale roepen
90 Franjestaart 1
90 Myotis spec 1 Bospad,  te zwakke pulsen voor determinatie, vleermuis te veraf
91 Myotis spec 1 Bospad,  te zwakke pulsen voor determinatie, vleermuis te veraf

Gewone dwergvleermuis 1 Zwermgedrag Myotis en gewone dwergen rond dikke 400 jaar
oude zomereik

Gewone grootoor 2 Zwermgedrag Myotis en gewone dwergen rond dikke 400 jaar
oude zomereik, auritus volgens methode Barataud

Gewone dwergvleermuis 1 Zwermgedrag Myotis en gewone dwergen rond dikke 400 jaar
oude zomereik, ook sociale roepen van gewone dwergvleermuis

Gewone grootoor 3
Zwermgedrag Myotis en gewone dwergen rond dikke 400 jaar
oude zomereik, auritus volgens methode Barataud, ook sociale
roepen grootoor

Watervleermuis 1 Zwermgedrag Myotis en gewone dwergen rond dikke 400 jaar
oude zomereik

Gewone grootoor 1 Einde opnamen aan zomereik, auritus volgens methode barataud
92
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92 Myotis spec 1
92 Grootoor spec 1

92 Myotis spec 1  te zwakke pulsen voor determinatie, vleermuis te veraf, in de
verte ook sociale roepen

93 Franjestaart 1 aan mote
94 Myotis spec 2

95 Myotis spec 1 Zwermgedrag aan zomereik met klimop langs de weg, sonar en
sociale roepen

95 Watervleermuis 1 Zwermgedrag aan zomereik met klimop langs de weg
95 Watervleermuis 1 Zwermgedrag aan zomereik met klimop langs de weg

95 Watervleermuis 1 Zwermgedrag aan zomereik met klimop langs de weg, echoloca-
tiepulsen en sociale roepen

95 Gewone dwergvleermuis 1 Zwermgedrag aan zomereik met klimop langs de weg
95 Myotis spec 2 Zwermgedrag aan zomereik met klimop langs de weg
95 Gewone dwergvleermuis 1 Zwermgedrag aan zomereik met klimop langs de weg
95 Gewone dwergvleermuis 1 vangstbuzz
96 Myotis spec 1
97 Gewone dwergvleermuis 1 Gewone dwergvleermuis boven akker aan bosrand
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Bijlage 7a:

Inventarisatie van amfibieën in de Sixtusbossen (2011-2013) en de
Wippehoek (2013)
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Poelnummers in de Sixtusbossen
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Poel datum alpenwatersalaman-
der

vinpootsalaman-
der

kleine watersalaman-
der Andere

Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw

1 9/04/20
11 0 0 0 0 0 0

2 9/04/20
11 1 3 3 2 0 1

3 9/04/20
11 0 0 0 0 0 0 Vis (vermoedelijk blank-

voorn)

4 25/04/2
013 - - - - - -

5 10/04/2
011 2 4 0 0 13 2

5B 10/04/2
011 2 2 0 0 3 0

6 10/04/2
011 0 1 0 0 10 1

7 9/04/20
11 18 11 0 0 2 3

10 3/04/20
11 0 0 0 0 0 0

12 27/03/2
011 3 3 0 0 0 1 Bruine kikker en pad

15 27/03/2
011 7 8 1 1 0 1 Bruine kikker, pad en ste-

kelbaarjes

16 3/04/20
11 2 5 1 0 2 1

18

3/04/20
11

25/04/2
013

1/3 0 0 0 2 1 geelgerande watertor

19 2/04/20
11 0 2 13 1 0 2 pad

21 3/04/20
11 0 0 0 0 0 1 pad

22 2/04/20
11 0 0 0 0 0 0

24 16/04/2
011 0 0 2 1 1 0 bruine kikker

25
3/04/20

11
25/04/2

013

0/2 0/1 0 0/3 0/1 0/3 bruine kikker

26 16/04/2
011 0 0 0 0 0 0 bruine kikker

27 16/04/2
011 0 0 0 0 0 0
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Poelnummers in de Wippehoek
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Poel
nr. datum Alpenwatersala-

mander
kleine watersala-

mander
kamsala-
mander Ander waterleven

M V M V M V

1 22/4/20
13 1 7 3   Bootsmannetjes, gegroefde

12/5/20
13 2 1

2 20/4/20
13 1   geelgerande, gegroefde w.

4/5/201
3   geelgerande, w, bootsman

3 20/4/20
13 1

4/5/201
3 2 3   Bastaardkikker(10),veel kikkervisjes (pad

4 20/04/1
3 1   4 libellennimfen

05/05/1
3 1 1   Bootsmannetjes, waterkever

5 20/4/20
13 1   10 vissen

5/5/201
3 1   geelger.w.,riviergrondel?

6 21/04/1
3   10doornigstekel

05/05/1
3

10 en 3doornig stekelbaars, bootsm,
geelgerande w.

7 21/4/20
13   bootsmannetjes, geelgerande W

5/5/201
3   Kikkervisjes(pad), bootsm.

8 21/4/20
13 1 1   Bootsmannetjes,

11/5/20
13 1 2 9 7 1 3

9 21/4/20
13   Geelgerande, watertor

11/5/20
13 1 1 1 1 3en10-doornig stekelb, vis?

10 21/4/20
13   3doornige stekelb, boots-

11/5/20
13   mannetjes, vissen(voorn?)

11 22/4/20
13 1 1 7 4   Libellennimf

12/5/20
13 1 1   Libellennimf

12 22/4/20
13 2 1   Libellennimf, bootsmannetjes

6A Poel
van

manè-
ge

  3en10doornig stekelb:30

  grotere vissen:10cm
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Bijlage 7b:

Nachtvlindergegevens rond het Jagershof (2006)
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Bijlage 8:

Veel gebruikte termen en afkortingen



Afkortingen boomsoorten

aE Amerikaanse eik Rho Rododendron
avK/aV Amerikaanse vogelkers rKo Rode kornoelje

B Beuk rPo Ratelpopulier

(r/z)Be (Ruwe/Zachte) berk (g/r)Ol Gladde/Ruwe iep

bK Zoete kers/ Boskers Slee Sleedoorn
(b)Wi (Bos) wilg Spork Sporkehout/Vuilboom

Do Douglasspar tKa Tamme kastanje
Es Gewone es vAc Valse acacia/Robinia
fSp Fijnspar vEd Veldesdoorn/Spaanse aak
gAb Grauwe abeel evK Europese vogelkers
gEd Gewone esdoorn Vl Vlier
gRo Gelderse roos wE Wintereik
Hb Haagbeuk wLi Winterlinde
Hz Hazelaar xPo Cultuurpopulier
Lij Lijsterbes zE Zomereik
L lork zEl Zwarte els

Mei meidoorn zLi Zomerlinde
nEd Noorse esdoorn
Ps Grove den
Pt Plataan NH Naaldhout
Pc Corsikaanse (zwarte) den LH Loofhout
rB Rode beuk NV Natuurlijk verjonging

Afzetten: Het vlak boven het maaiveld afzagen of afhakken van bomen en struiken, meestal met als doel om te
verkrijgen dat de stompen opnieuw uitschieten in vele uitlopers (=hakhoutbeheer). Afzetten gebeurt in de winter
wanneer de bomen geen blad dragen.

Bedrijfsvorm/bedrijfssoort: De uiterlijke verschijningsvorm van een bos als resultaat van het gevoerde beheer.
Er worden drie bedrijfsvormen onderscheiden:

Hooghout: Eenstammige opgaande bomen.
Hakhout/schaarhout/talie: Meerstammige bomen. Bosbeheervorm waarbij de bomen nadat ze op een
bepaalde hoogte boven de grond zijn afgezet nieuwe stammen vormen; het kappen gebeurt op regelmatige
tijdstippen doorgaans om de 5 à 20 jaar. De stobben waaruit de nieuwe scheuten zich ontwikkelen worden
hakhoutstoven genoemd (zie ook ‘Stobbe/stoof’); het geheel van de scheuten heet schaarhout.
Middelhout: Bosbeheervorm waarbij hooghout (opgaande bomen) met hakhout wordt gecombineerd. De
opgaande bomen staan ver uit elkaar met daaronder een hakhoutlaag. Wanneer in het hakhout stammen
worden overgehouden om uit te groeien tot hoogstammen, dan worden die stoofscheuten, spaartelgen,
overstaanders of schermbomen genoemd.

Dunnen/dunning: Het dunnen van een bos dient om het aantal bomen te verminderen wanneer de kronen in
elkaar beginnen te groeien; door de dunning krijgen de overblijvende bomen meer licht en groeiruimte. Bij elke
dunning kan er nooit meer dan 30 à 40% van het totaal aantal bomen gekapt worden. Wanneer de dunning zich
beperkt tot het kappen van kleine, misvormde en/of dode bomen spreekt men van een laagdunning; indien wordt
gekapt in de beste bomen die de kroonlaag vormen dan spreekt men van een hoogdunning. Indien de dunning
zich richt op specifieke bomen (bvb. ‘toekomstbomen’), boomeigenschappen (bvb. rechte stammen) of specifieke
boomsoorten dan spreekt men van een selectieve dunning.
In een jong bos beginnen de dunningen meestal zodra de bomen een gewenste takvrije onderstam gevormd
hebben (=omslagpunt). Een richtlijn voor de hoogte van deze onderstam op zandige bodems is 6 tot 8m. De
bomen zijn dan ongeveer dubbel zo hoog (ca. 15m) en gemiddeld zo’n 20 jaar oud.

Facultatieve kap: Kapping of beheermaatregel die wordt voorzien om op een bepaald tijdstip te worden
uitgevoerd, maar die in de regel enkel wordt uitgevoerd wanneer zich hiertoe de noodzaak stelt.

Inheemse en uitheemse soorten: Een soort is inheems wanneer ze van nature in een regio voorkomt of
voorkwam sinds de laatste IJstijd. Omgekeerd komen uitheemse soorten van nature niet voor in een regio maar



werden ze er rechtstreeks of onrechtstreeks door mensen ingebracht. Moeilijke gevallen: Gewone esdoorn (gEd)
en Grove den (Ps) zijn inheemse soorten. Tamme kastanje (tKa) is een uitheemse soort.

Gebiedseigen en Gebiedsvreemde soorten: Een soort is gebiedseigen (of standplaatsgeschikt) wanneer ze is
aangepast aan de lokale groeiomstandigheden. Een soort is gebiedsvreemd wanneer ze niet is aangepast aan de
lokale groeiomstandigheden of wanneer de groeiomstandigheden werden aangepast aan de groeivereisten van
de soort (bv. door drainage). Vb. Tamme kastanje is een uitheemse soort die dikwijls wel gebiedseigen is in de
streek. Hetzelfde geldt voor Douglasspar (Do). Boskers (bK) is een inheemse soort die op arme droge
zandgronden echter gebiedsvreemd is.

Kaalkap, kaalslag of eindkap: Kappen van alle bomen in een bestand. Gaat het over één of meerdere kleinere
gedeelten en niet het volledige bestand dan wordt gesproken over groepsgewijze kaalkap.

Middelhoutkap: combinatie van het afzetten van de hakhoutlaag (struiklaag) en het uitvoeren van een dunning in
de boomlaag. Dit gebeurt traditioneel samen maar het kan ook in twee tijden. Hakhout en hooghout samen
kappen zorgt voor een lichtrijke fase die bosverjonging en voorjaarsbloei stimuleert. Door echter te dunnen met
behoud van het hakhout wordt het bosklimaat minder verstoord en hebben de resterende hoogstammen minder
last van bvb. waterlot en/of zonnebrand.

Open plek: Permanente bosvrije oppervlakten of stroken en recreatieve uitrustingen binnen het bos. Er wordt een
onderscheid gemaakt tussen de bestendig bosvrije oppervlakten in functie van natuurbehoud en bestendig
bosvrije oppervlakten in functie van bosrecreatie binnen het bos. Een open plek binnen het bos in functie van
natuurbehoud moet voldoen aan elk van de 4 volgende voorwaarden:

1. Bedekkingsgraad met boomkronen < 50%;
2. in functie staan van natuurbehoud in het bos, inclusief open waterpartijen zoals vennen, poelen, e.d.m.;

wildakkers worden niet beschouwd als open plek in functie van natuurbehoud; open plekken waar wild
komt grazen daarentegen komen wel in aanmerking indien deze beheerd worden in functie van natuur;

3. het open terrein wordt voor minstens de helft van de omtrek omgeven door bos;
4. de oppervlakte is maximaal 3 ha.

Bestaande bestendig bosvrije oppervlakten of stroken in functie van bosrecreatie vallen onder de toepassing van
het Bosdecreet wanneer ze kunnen beschouwd worden als deel uitmakend van het bos.

Oud bosplanten: Bosplantensoorten die bijna uitsluitend worden gevonden in bossen die al onafgebroken
bestaan sinds de opmaak van de de Ferrariskaart in 1775 (zogenaamd ‘oud bos’ of ‘de Ferrarisbos’). Doorgaans
kunnen deze planten zich maar traag verspreiden en zijn ze gebonden aan specifieke groeiomstandigheden.

Stobbe/stoof/stronk: Het geheel van onder- en bovengrondse delen van een boom die onder hakhoutbeheer
wordt of werd gehouden. De verschillende stammetjes van een oude hakhoutstoof staan in een cirkel, waarvan
de omtrek een indicatie geeft van de leeftijd van de boom.

Toekomstbomen/toekomstboommethode: De toekomstboommethode is een vorm van hoogdunning. De
toekomstbomendunning richt zich (zo mogelijk al in een vroeg stadium) uitsluitend op de bomen die het
eindbestand gaan vormen. Deze toekomstbomen worden opgezocht en aangeduid. Ze moeten ongehinderd
kunnen blijven (door)groeien en worden daarom bij dunningskappingen beschermd en bevoordeeld. De reden
van hun behoud kan erg verscheiden zijn: waardevol hout, ecologische waarde, bosesthetische waarde, baken-
of geleidingsfunctie. Het (eind)aantal bedraagt maximum 60-120 bomen per hectare.

Verjonging/verjongen: Het ontstaan van een nieuwe bosgeneratie bomen in opvolging van de voorgaande
generatie of nadat de vorige generatie verdwenen is. De verjonging van het bos kan op drie verschillende
manieren plaatsvinden: natuurlijk (via spontane zaailingen van bomen uit de buurt), kunstmatig (aanplantingen) of
een combinatie van beide.

Zuiveren/zuivering: Negatieve selectie van bomen gericht op het wegnemen van de slecht gevormde of
beschadigde bomen die de andere of de gewenste soorten in hun groei belemmeren. De zuivering gebeurt enkel
in jong bos voor dat de eerste echte dunningen aanvangen.
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Bijlage 9:

Maatregelen voor ontheffing



Eigenaar Statuut bosplaats Bestand aard van werken ontheffing aangevraagd voor…

De Backer R./Creus D. privaat Canadabos 111a bestrijden rho Art. 35, § 2, 9o

ANB openbaar Couthof 64a/65a bestrijden divers Art. 35, § 2, 9o

De Lovie privaat De Lovie 105d/106e/106f bestrijden divers Art. 35, § 2, 9o

De Lovie privaat De Lovie 105f bestrijden aV Art. 35, § 2, 9o

De Lovie privaat De Lovie 105i bestrijden aV Art. 35, § 2, 9o

De Lovie privaat De Lovie 106b bestrijden aV Art. 35, § 2, 9o

De Lovie privaat De Lovie 106d bestrijden aV Art. 35, § 2, 9o

De Lovie privaat De Lovie 106e bestrijden divers Art. 35, § 2, 9o

ANB privaat Dozinghem 26c bestrijden rho Art. 35, § 2, 9o

ANB privaat Dozinghem 26e bestrijden rho Art. 35, § 2, 9o

Billiet D. L. privaat Dozinghem 114a bestrijden rho Art. 35, § 2, 9o

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120a bestrijden laurierkers Art. 35, § 2, 9o

ANB openbaar Couthof 61y gracht openmaken Art. 35, § 2, 7o & 11o

ANB openbaar Bardelenbos 15a heraanleg mote Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Bardelenbos 15a heraanleg mote Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Bardelenbos 18a heraanleg mote Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Bardelenbos 19a heraanleg mote Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Couthof 55a heraanleg mote Art. 35, § 2, 7o

De Lovie privaat De Lovie 105l heraanleg mote Art. 35, § 2, 7o

Ven. Eikenhof privaat Canadabos 104c herinrichten mote Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Bardelenbos 14y herstellen laantjes Art. 35, § 2, 7o & 11o

Komorowski A.-M. privaat Couthof 101b lozingspunt afkoppelen Art. 35, § 2, 7o & 11o

ANB openbaar Couthof zuidkant
Couthofbos

lozingspunt afkoppelen Art. 35, § 2, 7o & 11o

ANB openbaar Dozinghem 22a onderhouden mote Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Bardelenbos 13a onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Bardelenbos 14y onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Bardelenbos 14z onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Bardelenbos 17x onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Bardelenbos 19a onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Canadabos 28b onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Canadabos 28c onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Canadabos 29a onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

De Backer R./Creus D. privaat Canadabos 111a onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Couthof 51a onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Couthof 59a onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Couthof 61y onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Dozinghem 9a onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Dozinghem 16a onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Dozinghem 18y onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Dozinghem 20a onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Dozinghem 21a onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Dozinghem 23a onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Dozinghem 25a onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

Boury M./Caveel L. privaat Dozinghem 113a onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Eversam 14a onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar St.-Sixtushoek 40d onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar St.-Sixtushoek 40d onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Wippehoek 1a/1y onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Wippehoek 1y onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Wippehoek 5y onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Wippehoek 5y onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Wippehoek 7y onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Wippehoek 8y onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Wippehoek 9y onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Wippehoek 9y onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Wippehoek 9y onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Wippehoek 11y onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Wippehoek 12y onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Wippehoek 12y onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Wippehoek 12y onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Wippehoek 13y onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Wippehoek 15y onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o



Eigenaar Statuut bosplaats Bestand aard van werken ontheffing aangevraagd voor…

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120a onderhouden poelen Art. 35, § 2, 7o

St.-Sixtus privaat St.-Sixtushoek 120d onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

Ven. Eikenhof privaat Canadabos 104c onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

De Lovie privaat De Lovie 106d onderhouden poel Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Bardelenbos 14x1 poel aanleggen Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Bardelenbos 14z poel aanleggen Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Canadabos 28b poel aanleggen Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Couthof 61y poel aanleggen Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Eversam 1a poel aanleggen Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar St.-Sixtushoek 40d poel aanleggen Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Wippehoek 8y poel aanleggen Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Wippehoek 9y poel aanleggen Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Wippehoek 12y poel aanleggen Art. 35, § 2, 7o

ANB openbaar Wippehoek 13y poel aanleggen Art. 35, § 2, 7o
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Bijlage 10:

Toegankelijkheidsreglement



Agentschap voor Natuur en Bos

Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de
toegankelijkheidsregeling voor een deel openbaar (Sixtusbossen, Couthof,

Wippehoek, Eversambos en Venepebos) en privaat bos gelegen op het
grondgebied van de stad Poperinge, de stad Veurne en de gemeente Vleteren,

de gemeente Lo-Reninge en de gemeente Alveringem

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS,

Gelet  op  het  Bosdecreet  van  13  juni  1990,  artikel  10,  gewijzigd  bij  het  decreet  van  7
december  2007,  artikel  12,  gewijzigd  bij  het  decreet  van  12  december  2008  en  artikel
14, gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 en 30 april 2009;

Gelet  op  het  besluit  van  de  Vlaamse  Regering  van  5  december  2008  betreffende  de
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, gewijzigd bij Besluit van de
Vlaamse Regering van 3 juli 2009;

Gelet  op  het  ministerieel  besluit  van  13  november  2006  tot  regeling  van  specifieke  en
aanvullende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern
verzelfstandigd agentschap voor Natuur en Bos,  art  9,  14°,  toegevoegd bij  ministerieel
besluit van 30 november 2009;

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en
schepenen van de stad Poperinge, gegeven op 21 oktober 2014;

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en
schepenen van de stad Veurne, gegeven op 10 oktober 2014;

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en
schepenen van de gemeente Vleteren, gegeven op [datum];

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en
schepenen van de gemeente Lo-reninge, gegeven op 16 oktober 2014;

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en
schepenen van de gemeente Alveringem, gegeven op 17 oktober 2014;

Gelet op de opmerkingen en gunstig advies van de Jeugdraad van Vleteren, gegeven op
22 oktober 2014;

Gelet op de opmerkingen en bezwaren geformuleerd tijdens de consultatie van 15
september tot 15 oktober 2014.

BESLUIT:

Art. 1. – Toepassingsgebied

1.1. Deze regeling is van toepassing op een deel van de openbare bossen en private
bossen op het grondgebied van de stad Poperinge en de stad Veurne en de



gemeente Vleteren, de gemeente Alveringem en de gemeente Lo-reninge. Voor de
openbare bossen omhelst dit de domeinbossen Sixtusbossen, Wippehoek, Couthof
en Eversambos.

1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de
bijgaande kaarten 5.6a en 5.6b. Deze kaart maakt integraal deel uit van deze
regeling.

1.3. De regeling is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het
kader van het toezicht of het beheer van het gebied.

1.4. Zij is niet van toepassing op risicovolle activiteiten, bedoeld in artikel 2, § 3 van
het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten.

Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen

2.1.  De toegankelijkheid wordt geregeld door bijgaande kaart met legende en de
bijhorende borden in het gebied en aan de ingangen ervan.

2.2.  Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de eigenaar om het
geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieën bezoekers ontoegankelijk
te  stellen,  gans  het  jaar  door  toegankelijk  in  de  mate  zoals  in  deze  regeling
bepaald.

2.3. Het gebied is enkel toegankelijk van twee uur voor de officiële zonsopgang tot
twee uur na de officiële zonsondergang. Uitzonderingen hierop zijn goedgekeurde
en begeleide bezoeken. De toegang tot het bos is verboden bij storm. Omwille van
natuurbehoudsmaatregelen, gevaar,… kan het Agentschap voor Natuur en Bos
bepaalde wegen tijdelijk of permanent afsluiten voor het publiek.

Art. 3. – Weggebruikers

3.1.  De  wegen  die  op  de  kaarten  als  wandelweg  zijn  aangeduid,  zijn  uitsluitend
toegankelijk voor voetgangers en voor honden aan de leiband, tenzij anders
aangegeven.

3.2. De overige wegen die op de toegankelijkheidskaart als toegankelijk zijn
aangeduid, zijn enkel toegankelijk voor de desbetreffende categorieën
weggebruikers. Op wegen die voor verschillende gebruikersgroepen zijn bestemd,
hebben voetgangers steeds voorrang op de andere gebruikers, tenzij anders
aangegeven. Weggebruikers dienen dan ook overeenkomstig deze bepaling te
handelen.

Art. 4. – Watergebruikers

4.1.   De  poelen  mogen  enkel  gebruikt  worden  als  drinkwater  voor  de  dieren  van
aanpalende weides. Ander gebruik zoals zwemmen, schaatsen, vissen en pompen
van water zijn niet toegelaten uitgezonderd ter bestrijding van brand

Art. 5. – Zones

5.1 De toegankelijkheid van de speelzone gelegen in het gebied wordt geregeld als
volgt:

De speelzone is  enkel  toegankelijk  voor spel  door jongeren onder de 18 jaar en
hun  begeleiders  of  door  het  jeugdwerk  zoals  omschreven  in  artikel  2  van  het
decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van
het gemeentelijke, het intergemeentelijke en het provinciale jeugd- en
jeugdwerkbeleid.



Art. 6. – Beschermingsvoorschriften

6.1.  Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te
brengen aan de infrastructuur of de planten. Het is verboden te hengelen en om
bloemen, paddenstoelen, vruchten of noten te plukken of mee te nemen. Het is
tevens verboden om in het gebied storende dieren of planten uit te zetten of in te
brengen. Het is verboden geschriften uit te hangen of te verspreiden, afvalstoffen
achter te laten of voorwerpen in de poelen en beken te werpen.

6.2.  De honden mogen de wegen niet verlaten en moeten aan de leiband worden
gehouden. De uitwerpselen van een hond moeten onmiddellijk worden verwijderd
en gedeponeerd worden in de aanwezige afvalbakken.

6.3.   De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten bij
georganiseerde activiteiten ondermeer wegmarkeringen die worden aangebracht,
binnen de 24 uren na beëindiging van de betrokken activiteit worden verwijderd.

Art. 7. – Aansprakelijkheid bij ongevallen

7.1.  De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij de betrokken
eigenaar, zodat deze gebeurlijk beroep zou kunnen doen op zijn polis Burgerlijke
Aansprakelijkheid.

7.2.  Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krachtige
wind, is op eigen risico, zodat de betrokken eigenaar niet kan worden
aangesproken voor de vergoeding van de schade. Hetzelfde geldt in geval van een
door deze regeling of andere wetgeving niet-toegelaten gebruik van het gebied.

Art. 8. – Onderrichtingen

8.1.    Toezichthouders  zoals  bedoeld  in  artikel  9.2.  kunnen  bezoekers  omwille  van  de
veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming van de
wilde flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten zich gedragen
volgens deze onderrichtingen en kunnen zo nodig, desnoods met behulp van de
openbare macht, uit het gebied gezet worden.

Art. 9. – Afwijkingen

9.1.   De  betrokken  eigenaar  kan  toestemming  geven  voor  de  organisatie  van  een
occasionele activiteit die afwijkt van de artikelen 2 tot en met 4 van deze regeling.
Indien het een risicovolle activiteit betreft, bedoeld in artikel 2, § 3, van het Besluit
van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid
van de bossen en de natuurreservaten, dan moet eveneens een machtiging
worden aangevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos.

9.2.     Alle  aanvragen tot  afwijking moeten tenminste 30 dagen vooraf  schriftelijk  – al
dan niet d.m.v. een elektronische drager – bij de respectievelijke eigenaar worden
ingediend.

9.3.   Daarnaast  zijn  alle  gebruiksvormen  met  een  sport-  of  wedstrijdkarakter  of
georganiseerde manifestaties enkel toegestaan mits voorafgaande toestemming
van de betrokken eigenaar.

Art. 10. – Handhaving

10.1. De handhaving van deze regeling gebeurt volgens de regels bepaald in titel XVI
van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid.



10.2. Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast: de personen die op
grond van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid en zijn uitvoeringsbesluiten belast zijn met het toezicht op de
naleving van de natuurbehoudswet, het bosdecreet en het natuurdecreet.

Art. 11. – Bekendmaking

11.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

11.2. De stad Poperinge, de stad Veurne, de gemeente Vleteren, de gemeente
Alveringem en de gemeente Lo-reninge houden deze regeling ter inzage van de
bevolking.

Kaart 5.5 a-d. Toegankelijkheid: bebordingsplan
Kaart 5.6 a-b. Toegankelijkheid: toegankelijkheidsplan

Brussel,

De administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos,

Marleen Evenepoel





Bijlagen

, Revisie
Pagina 219 van 234

Bijlage 11a:

Participatie bevolking
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Op donderdag 2 oktober werd een infomoment gehouden in het Jagershof te Krombeke (Pope-
ringe) met aansluitend een wandeling voor de bevolking. Dit infomoment lokte een kleine hon-
dertal geïnteresseerden.Om 18u30 werd het beheerplan kort toegelicht door Wim Pauwels (Re-
giobeheerder ANB) en David Berten (Grontmij). Hierna werd het beheerplan toegelicht d.m.v.
een korte wandeling te Dozinghem/Canadabossen (loop 1) en in De Lovie/Canadabossen (loop
2). Gedurende de wandeling kwamen volgende vragen en of opmerkingen naar boven:

- Roger Debacker (boseigenaar en deelnemer in voorliggend beheerplan) is geen voorstander
meer om nog grote dunningen uit te voeren in zijn boseigendom.

- Jurgen Ide (Technische dienst, stad Poperinge) meldt dat de chemin tussen Poperinge en Vle-
teren best onderhouden worden door ANB aangezien er twijfel bestaat op welk grondgebied
(Poperinge of Vleteren) de chemin nu juist ligt.

- Frank Theite (Org. ATF Poperinge) is bijzonder opgetogen dat er een uitbreiding komt voor
ATF-ers

- Verschillende landbouwers rond het Bardelenbos en de Wippehoek uitten hun bezorgdheid
i.v.m. grondiname zoals aangeduid op de visiekaart 4.1. Op deze kaarten wordt duidelijk
vermeldt dat het aanleggen van houtkanten bvb alleen maar gerealiseerd kan worden in-
dien er effectief terreinverwerving heeft plaatsgevonden, dus zeker niet via onteigenin-
gen.

- De imkersbond is verontrust omdat alle kastanjes uit het bos verdwijnen en aldus een goede
nectarplant verdwijnt. Kastanjes blijven sowieso in het bosbeeld behouden maar dan als
hakhout. Bij (her)bebossingen zullen verder soorten gebruikt worden als spork en linde,
soorten die kastanje ruimschoots kunnen vervangen.
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Bijlage 11b:

Advisering toegankelijkheidsregeling
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De gemeenteraden en colleges van burgemeesters en schepenen van Poperinge, Vleteren, Lo-
Reninge, Veurne en Alveringem hadden geen opmerkingen op de uitgewerkte toegankelijk-
heidsregeling voor het plangebied en geven hierbij een gunstig advies (dit via officiële brief, zie
bijlage of via e-mail). Ook de Jeugdraad van Vleteren heeft een gunstig advies (zie bijlage) met
bemerking dat er best een schuilhutje kan worden opgericht op de parking ter hoogte van de
speelzone in de Wippehoek. Deze bemerking wordt doorgegeven aan de boswachter Pierre
Hubau.

Bijlage 1: gunstig advies van de stad Veurne
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Bijlage 2: gunstig advies van de gemeente Alveringem
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Bijlage 3: gunstig advies van de jeugdraad van Vleteren
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Bijlage 12:

Verslag van het openbaar onderzoek
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1. Aankondiging openbaar onderzoek en infowandeling

Het openbaar onderzoek en infowandeling werd aangekondigd in/op:

 De websites van de gemeenten Lo-Reninge, Alveringem, Vleteren en de steden Pope-
ringe en Veurne

 In de gemeente- en stedelijke bladen van hogervermelde steden en gemeenten.

Figuur: aankondiging zoals verschenen in de ‘Vleternoare’

2. Periode en inzage

De eindontwerpversie ‘Geïntegreerd beheerplan Sixtusbossen’ lag vanaf 15 september tot en
met 15 oktober ter inzage bij:

 de milieudiensten van Poperinge en Vleteren,
 in het Provinciaal Bezoekerscentrum Palingbeek te Zillebeke en
 op de provinciale buitendienst van het Agentschap voor Natuur en Bos te Brugge.
 Verder was het rapport ook digitaal te raadplegen op de websites van de gemeenten

Vleteren, Lo-Reninge en Alveringem en de steden Veurne en Poperinge.

3. Opmerkingen in het kader van het openbaar onderzoek

Tijdens het openbaar onderzoek werd één bezwaarschrift ontvangen van de Boerenbond West-
Vlaanderen. Dit bezwaarschrift wordt hieronder afgedrukt met in cursief en vet het antwoord
van de stuurgroep. Op 22/10/2014 werd nog kortstondig overleg gevoerd met de Boerenbond
West-Vlaanderen waarbij de meeste vragen vanuit de Boerenbond werden beantwoord. Na dit
overleg werd het rapport nog licht aangepast (zie bemerkingen hieronder).

Boerenbond West-Vlaanderen Agentschap voor Natuur en Bos West-Vlaanderen
Diksmuidsesteenweg 406 Koningin Albert I-laan ½ bus 74
8691 Roeselare tav Hannah Vannieuwenhuyse

8200 Sint Andries (Brugge)

Datum
29 oktober 2014

Betreft
opmerkingen openbaar onderzoek ‘Geïntegreerd beheerplan Sixtusbossen’

Geachte,
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Met dit schrijven wensen wij onze opmerkingen vanuit de landbouwsector mee te delen in ver-
band met dit openbaar onderzoek.

Algemeen merken we meteen op dat dit beheerplan zich strekt over Poperinge en Vleteren, wat
evident is, maar ook tot Alveringem, Lo-Reninge en zelfs Veurne. Er zit dus verschil op van over
20 kilometer. De naam van het beheerplan is dan ook misleidend en zorgt voor misvattingen bij
de aanvang van de tekst. Het is dan ook een huzarenwerk om overzicht te krijgen over welke
gebieden dit gaat. Ook op de plannen is het zoeken naar de uiteindelijk gebieden die voor ogen
gesteld worden, dit is zeker het geval voor het Venepebos. Dit dient in inleiding beter gesitueerd
te worden en beter op kaart gebracht te worden.
De eigendomskaart 1.1 is volgens de stuurgroep vrij duidelijk. Figuur 1.1 wordt in het
eindrapport evenwel aanpast waarbij de inset voor Venepebos wordt toegevoegd.

Pg 16
Wat is de reden dat er niet verwezen wordt naar het structuurplan van Veurne?
Op het grondgebied van de stad Veurne is slechts een zeer klein deel van het plangebied
gelegen (2,8ha). Er werd geopteerd om slechts de voornaamste structuurplannen van het
plangebied te bespreken om zo de essentie te bewaren.

Pg 23
Er is sprake dat het habitattype 9160 aanwezig is in de Lovie en Couthof. Op kaart 4.1a staat dit
nergens vermeld. Waar zijn deze precies gelegen? Ligt dit binnen habitatrichtlijngebied of niet?
Indien binnen habitatrichtlijngebied is het toch belangrijk om de habitats waar doelstellingen zijn
aan gekoppeld ook te bereiken, en niet deze te behouden.
De habitatkaart maakt geen melding van het habitattype 9160 (Subatlantisch/Neutroclien
Eiken-Haagbeukenbos). Dit type komt binnen het plangebied (op basis van vegetatie-
opnames) wel degelijk (al dan niet in mengvorm) voor (zie hierbij ook de vegetatiekaart
2.8a). Er is echter op Vlaams niveau afgesproken om het habitattype 9160 niet als doel te
stellen binnen het natuurlijk verspreidingsgebied van de Wilde hyacint, maar wel 9130.
Dit habitattype leunt er dicht bij aan en stelt bovendien geen andere eisen qua beheer.

Pg 25
Zelfde vraag voor habitattype 91E0 . dit zo nu aanwezig zijn aan de Sixtusbossen, graag duide-
lijke situering op kaart.
91E0 wordt niet aangeduid op vegetatiekaart thv 19a in Bardelenbos wegens momenteel
niet habitatwaardig aanwezig in het plangebied. Staat evenwel op de visiekaart. Opmer-
king wordt evenwel voor de duidelijkheid extra vermeld in de tekst.
Er wordt verwezen naar 19a, naar welke kaart wordt dan verwezen? Alvast geen kadastraal
perceel, wellicht kaart met kapbeheer? Geen specifieke kaart,
19a is een bestandsnummer in het Bardelenbos

Pg 65
Kaarten en teksten komen niet overeen: D6 Essen-Elzenbos wordt gecatalogeerd onder de ha-
bitatcode 9160, terwijl dit op kaart 2.8a vermeld staat als habitattype 9120 en 9130? Zelfde voor
G3 Essen-Eikenbos met gewone salomonszegel en wilde kamperfoelie, dit wordt beschreven
zijnde habitatcode 9160, maar opnieuw zien we dat op kaarten 2.8a de code 9120-9130 wordt
vermeld.. tot welke habitatcodes vallen deze nu? De 9120 en 9130 zijn wel doelstellingen in
kader van habitat, maar 9160 niet. Is toch belangrijk om te weten welke habitattypes nu waar
voorkomen?
Zie hoger….

Pg 68: bij H3 a/benc wordt aangehaald dat binnen dit type heel wat storingsindicatoren gevon-
den worden door inwaaiing van meststoffen. Wat wordt hiermee bedoeld? Is dit de N depositie
door bedrijfszetels? Of andere?
Inderdaad, verruiging treedt voornamelijk op door rechtstreekse inwaai bij te dicht bij de
bosranden te bemesten en sproeien. Deze zin wordt verder verduidelijkt in de tekst.

Pg 84-85: wat zal er tegen de invasieve soorten gedaan worden?
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Zie beheermaatregelen § 5.5.2

Pg 110: verzuring en vermesting worden weergegeven als een knelpunt voor de bosbodems.
Bij welke habitats vormt dit het grootste probleem? Welke zijn ammoniakgevoelig?
Vrijwel alle habitats die grenzen aan landbouwgronden zijn gevoelig aan atmosferische
depositie. Aanvullend wordt tabel toegevoegd met kritische N-waarden per habitattype
op deze pagina.

Pg 111: de tamme kastanje is onvoldoende in goeie staat. Dit is een exoot die niet voldoende
wordt instand gehouden. nochtans is dit geen doel in dit gebied, en is dit tevens een exoot. Bij-
gevolg dient dit geschrapt te worden.
Het is de aanwezigheid van Tamme kastanje die zorgt voor een onvoldoende staat van
instandhouding. Deze zin wordt wat beter geformuleerd.

Pg 116: in het managementplan wordt het habitattype 91E0 als doelstelling voorgesteld in het
deelgebied Heuvelland en niet in de Sixtusbossen en omgeving. Daarom dient dit in de tekst
geschrapt te worden als doelstelling.
Op deze pagina wordt de doelstelling geformuleerd voor het ganse SBZ-H en niet uitslui-
tend voor de deelgebieden. Doelstelling kan dus blijven staan in het eindrapport.
De soorten die worden aangehaald zoals wespendief, zwarte specht en middelste bonte specht
zijn niet aangemeld. Daarom de vraag deze te schrappen.
Deze soorten zijn misschien niet aangemeld voor het plangebied maar zijn wel habitatty-
pische soorten voor het plangebied (cf. bijkomende taakstelling).

Pg 117 nr 3 omtrent het bufferen. De bosuitbreiding van 80 ha als richtwaarde dient ook buiten
het deelgebied Sixtusbossen gezien te worden. Dit dient toegevoegd te worden in de tekst. Dit
cijfer telt niet enkel voor Sixtusbossen.
Klopt, dit wordt aangepast in het eindrapport.

Pg 118: wat 9120 betreft zou er 12.6 ha bestaand bos omgevormd worden en 1,98 bosuitbrei-
ding naar 9130. Waar kunnen we deze situeren? Waar is dit gelegen? Over welke deelgebie-
den?
Deze cijfers gelden uitsluitend voor de percelen gelegen binnen SBZ (=deelgebied Six-
tusbossen). Bosuitbreiding wordt o.a. weergegeven op de visiekaart 4.1.

Voor het habitattype 9130 zou er 43,3 ha kunnen worden ontwikkeld. Is dit met de bosuitbrei-
ding zoals daarnet voorgesteld? Van waar komen deze cijfers en waar situeren ze zich? Geba-
seerd op recente habitatkaart INBO (en deels eigen veldwerkgegevens voor percelen bui-
ten SBZ). Op de percelen van dit beheerplan en binnen SBZ zal op langere termijn 96,8 ha
van het habitattype 9120 ontwikkelen. Hiervan is reeds 88 ha habitatwaardig en ontwikke-
len zich dus 8,8 ha bijkomende ha. Idem voor 9130 (momenteel 41 ha habitatwaardig en
bijkomen nog 2,13 ha extra te ontwikkelen tot 43,41 ha).

Pg 119: van waar komen deze cijfers? En waarom wordt als doelstelling buiten SBZ ook nog ha
weergegeven? In het kader van de bijkomende taakstelling dienen ook habitats gecreëerd
te worden buiten SBZ. De herkomst van tabel is niet duidelijk. Zie hoger…

Pg 121: waar bevindt zich de 11,8 ha bosuitbreiding?
Zie § 5.4 en kaarten 5.2. Deze percelen liggen her en der verspreid en zullen in functie
van de afspraak met de verkopers/gebruikers ver-/bebost worden.

Pg 131: bij de conclusies rond Couthof wordt aangegeven dat hier het bestendigen en uitbrei-
den van habitattypes 9120/9130 wordt beoogd in combinatie met een parkbeheer waarbij geen
specifiek habitattype wordt beoogd. Nochtans ligt ook dit zogenaamde parkgebied deels in habi-
tatrichtlijngebied. En is het van belang dat hier ook de doelstellingen worden gerealiseerd. Ze-
ker in het kader van zwaarste last, sterkste schouders, dient hier ipv het behoud van loof- en
naaldbos met exoten gestreefd te worden naar een maximale inzet tot het realiseren van de
doelstellingen in het kader van de richtlijn.
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Hoewel gelegen binnen SBZ is eigenaar niet verplicht om 100% habitatwaardige habitats
te creëren. Het Couthof is beschermd erfgoed, een zeker aandeel exoten zal hier in kader
van cultuurhistoriek dus altijd aanwezig blijven. Groot deel van kasteelpark is wordt
evenwel habitatwaardig.
Daarnaast zou het goed zijn om aan te geven hoeveel ha van deze 70 ha in habitat liggen, en
hoeveel ha reeds habitatwaardig zijn. waar omvorming in deze zal situeren en of hier uitbreiding
mogelijk is.
Deze oefening werd reeds gemaakt in het IHD-rapport 14: West-Vlaams Heuvelland. Aan-
passing in het rapport is niet vereist.
Ook voor de andere bossen zou het interessant zijn om per deelgebied een opsplitsing te ma-
ken in aantal ha habitatrichtlijngebied, aantal ha habitatwaardig en aantal ha om te vormen.
Het nog eens opsplitsen van de reeds bestaande deelgebieden lijkt ons weinig relevant
en zou het rapport alleen maar nodeloos ingewikkeld maken. Opmerking wordt evenwel
meegenomen in de op te stellen managmentsplannen.
Wat Dozinghem betreft stellen we de vraag of abelen en populieren habitatwaardig zijn? Zoniet,
dan dienen deze omgevormd te worden tot habitatwaardig althans binnen het habitatgebied.
Aandeel inheems loofhout is op einde van planperiode >90%, dus habitatwaardig. Popu-
lieren en abelen blijven deels ook staan voor Wielewaal.
Binnen Bardelenbos hadden we graag zicht gekregen welk type er aanwezig is binnen het deel
dat habitatrichtlijngebied is? en hoeveel ha?
Zie opmerking hoger…. Opmerking wordt evenwel meegenomen in de op te stellen ma-
nagmentsplannen.

We hopen dat hier alvast een verduidelijkend antwoord aan wordt gegeven, en dat het docu-
ment wordt herwerkt gezien de onduidelijkheden.

Hoogachtend,

Met vriendelijke groeten

Ann-Sophie Decroos
Regioconsulent Boerenbond
T 051/260388
M 0476/258185
E ann-sophie.decroos@boerenbond.be
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Bijlage 13:

Positief advies ‘Agentschap Onroerend Erfgoed’ voor het geïnte-
greerd beheerplan Sixtusbossen
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Het advies van het Agentschap Onroerend Erfgoed van 23 oktober 2014 op voorliggend
beheerplan is voorwaardelijk gunstig (zie bijlage). Hierbij wordt evenwel een belangrijke
randopmerking gemaakt: de voorziene beheermaatregelen dienen nog bijkomend getoetst te
worden aan de specifieke cultuurhistorische en archeologische waarden, meer in het bijzonder
wat de parkstructuren, het oorspronkelijk bomenbestand, de boomsoorten en hun standplaats
betreft rekening houdend met oorspronkelijk plan van aanleg en wat het onderhoud en beheer
van parkconstructies en gebouwen (ijskelder, galge…) betreft. De werken kunnen niet worden
aangevat zonder toelating van het Agentschap Onroerend Erfgoed. In het visiegedeelte (§ 4) en
in hoofdstuk 7 (Ontheffingen, meldings- en vergunningsplichtige activiteiten) wordt hier nog
eens nadrukkelijk de nadruk op gelegd.

Bijlage: gunstig advies Agentschap Onroerend Erfgoed
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