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WAT IS EEN GEÎNTEGREERD BEHEERPLAN? 

 
 
 
xxx 
 
 
 

STUURGROEP 
 
De opmaak van het geïntegreerd beheerplan werd begeleid door een stuurgroep. De stuur-
groep bestaat uit volgende leden: 
 

   
Theo Vitse  ANB – regiobeheerder Brugge-Leiestreek 
Wim Slabbaert  ANB - cel beheer 
Stijn Loose  ANB – contact privébos 
Rik Delameilileure  ANB – boswachter 
Johnny Cornelis  ANB – Centrale diensten 
   

Jan Goris  Bosgroep Houtland vzw – coördinator 
   
Els Roelof  Gemeente Oostkamp - schepen 
Patrick Keirsebilck  Gemeente Oostkamp - milieufunctionars 
   
Wouter Deventer  Onroerend erfgoed - erfgoedconsulent 
Pieter Vercammen  Vlaamse Landmaatschappij West-Vlaanderen 
Stefaan Meulemeester  Westtoer 
Maarten Goegebeur  Vlaamse Milieumaatschappij 
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1 Administratieve gegevens 

1.1 Situatieplan 

• Ligging: het plangebied is gelegen in het noorden van de provincie West-Vlaanderen. De 
onderzochte deelgebieden liggen allen op het grondgebied van de gemeente Oostkamp. 

 
• Begrenzing: het plangebied wordt in het noorden begrensd door de bosplaats De Cellen die 

gelegen is ten noorden van de E40. De Breeweg en de Kortrijksstraat (N50) begrenzen het 
plangebied respectievelijk in het oosten en ten westen. In het zuiden wordt het plangebied 
(Papenvijvers) begrensd door de Proosdijstraat (N368).  

 
Figuur 1.1: Situering van het plangebied uitgebreid bosbeheerplan Kampveld. 

 
 
• Plangebied: dit geïntegreerd beheerplan heeft betrekking op 343ha 56a 52ca 

(=plangebied), waarvan 328,17 ha (95,5%) in openbare eigendom zijn en 15,4 ha (4,5%) in 
private handen zijn. 
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Het plangebied is ingedeeld in 10 bosplaatsen (waarvan er 8 vervat zitten in het voorliggend 
beheerplan) die samen opgedeeld zijn in x bestanden.  

• Overzicht bosplaatsen: 
 

Bosplaats label 
Opp. bestanden (ha) in plan-

gebied 
Tot. opp. (ha) in visiegebied 

AKKER AK 1,2 88,4 

BREEWEG BW 3,4 86,2 

DE CELLEN DC 27,7 71,2 

HOGE AKKER HA - 25,3 

KORTRIJKSTRAAT KS 26,1 103,5 

KAMPVELD KV 71,3 147,4 

LANGE WATER LW - 57,4 

NIEUWENHOVE NH 39,5 123,6 

PAPENVIJVERS PV 116,4 190 

ROOIVELD RV 58,2 96,3 

 
 
• Relatie met andere groene domeinen: zie kaart 1.3.  
 

In de omgeving van het plangebied zijn nog enkele andere groengebieden gelegen.  

De bosplaats De Cellen (ook ‘De Celles’ genoemd) sluit direct aan bij het parkgebied van 
het Gruuthuyse kasteel. Het volledige bos- en parkgebied tussen de spoorweg Oostende-
Brussel en de E40 is ongeveer 90 ha groot en bestaat vooral uit eiken- en beukenbossen 
en enkele waardevolle alluviale bosbestanden langs de Rivierbeek. In het kasteelpark van 
Gruuthuyse staat verschillende monumentale Zomereiken (met omtrekken tot 7 m!). Het er-
kende reservaat De Leiemeersen ligt op ongeveer 800 m ten noordoosten van De Cellen. 

De bosplaats Nieuwenhove sluit direct aan bij het bos van het kasteel van Erkegem dat 
net ten zuiden van de E40 is gelegen. In dit kasteeldomein komen langs de Rivierbeek 
waardevolle alluviale bossen en populieraanplanten voor. Nieuwehovebos en het kasteeld-
omein Erkegem vormen samen een 85 ha groot bos- en parkgebied op de linkeroever van 
de Rivierbeek. 

Ten westen van de N50 ter hoogte van bosplaats Rooiveld ligt het privaat bos- en parkge-
bied van kasteel Breidels en kasteel Woesten. In deze private parkgebieden samen is er 
ongeveer 50 ha bos aanwezig met vooral eikenbossen. Het bosgebied is niet sterk aaneen-
gesloten en wordt onderbroken door akkers. Aansluitend op deze parkgebieden ligt ten 
westen ligt het erkende reservaat Doeveren. Dit 44 ha groot reservaat is eigendom van Na-
tuurpunt vzw en er komen belangrijke heiderelicten en goed ontwikkelde zure eikenbossen 
voor, het reservaat wordt wel door de A17 doorsneden.  

Op de zuidrand ligt het klein (± 20 ha) bosgebied bij het Kasteel Hoge Akker. Het bos be-
staat vooral uit naaldhout en Am. eik.  

Op 1 km ten oosten van het plangebied ligt het uitgestrekt boscomplex van het Kasteel 
Driekoningen en het provinciaal domein Bulskampveld met onder meer het erkend reser-
vaat ‘Heideveld-Bornebeek’ en het bosreservaat ‘Bulskampveld’. 
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1.2 Eigendom, zakelijke en persoonlijke recht 

1.2.1 Eigenaars en beheerders 

 

� Naam van het gebied: openbaar en privaat bos Kampveld te Oostkamp. 
 
� Statuut: openbaar bos, domeinbos en privaat bos. 
 
De bestanden vervat in dit geïntegreerd beheerplan hebben een totale oppervlakte van 343,57 
ha (= plangebied) in openbare en private eigendom,zie kaart 1.1. Een overzicht van de verdeling 
van de kadastrale percelen over de bestanden is terug te vinden in bijlage 1 en op kaart 1.2.  
 
Tabel 1.1: overzicht van de openbare en private eigenaars 

naam statuut adres 
oppervl. 

(ha) 
% aandeel totaal 

Openbare eigenaars 

Agentschap voor Natuur en Bos openbaar 
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74, 8200 
Brugge 288,83 84,1% 

Vlaamse Landmaatschappij openbaar Velodroomstraat 28, 8200 Brugge 0,63 0,18 % 

Gemeente Oostkamp openbaar Gemeenteplein 1, 8020 Oostkamp 38,72 11,3 % 

Koning Boudewijnschool Openbaar Maréchalstraat 30, 8020 Oostkamp 0,83 0,21 % 

Private  eigenaars 

Vennootschap Rooyveld Privaat Rooiveldstraat 107, 8020 Oostkamp 11,83 3,4 % 

Van Maele-De Wilde Privaat  1,20 0,3 % 

Van Outryve d’Ydewalle de Diest Privaat Torhoutsesteenweg 7, 8210 Zedelgem 2,64 0,5% 

 

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

De deelnemende privé-boseigenaars zijn aangesloten bij de Bosgroep Houtland vzw, die een 
adviserende en coördinerende functie vervult met betrekking tot beheeringrepen en gezamenlij-
ke houtverkopen. 
 
Verantwoordelijke beheerder openbare bossen:  

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Provinciale dienst West-Vlaanderen 

Regio Brugge-Leiestreek  

 Regiobeheerder:  

Theo Vitse   
Koning Albert I-laan 1/2 bus 74 
8200 Sint-Andries (Brugge) 
tel: 050 24 77 40 
e-mail:  theophile.vitse@lne.vlaanderen.be 
 

Boswachter ANB:  

Rik Delameillieure 

tel.: 0479 /99 82 12 
e-mail: rik.delameillieure@lne.vlaanderen.be 
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� Contact privé-bossen: 

De Bosgroep Houtland vzw fungeert als aanspreekpunt voor de private eigenaars (en ook 
voor de Koning Boudewijnschool). 

Contactpersoon: Jan Goris 

Streekhuis Kasteel Tillegem 
Tillegemstraat 81 
8200 Sint-Michiels 
tel.: 050/407. 023 
e-mail: jan.goris@west-vlaanderen.be 
 
 

� Opsteller beheerplan:  

Grontmij nv 

Meersstraat 138a 
9000 Gent 
Tel.: 09/241.59.20 
Email: bart.opstaele@grontmij.be 
 

Voorliggend uitgebreid bosbeheerplan is geldig voor 20 jaar (2013-2032).  
 
1.2.2 Zakelijke of persoonlijke rechten 

Pachten en gebruiksovereenkomsten 

 
Nog aanvullen 

 
Erfdienstbaarheden 

Naast enkele rechten van doorgang voor aanpalende gebruikers (vooral landbouwers) zijn er 
nog volgende erfdienstbaarheden voor de bestanden bekend:  

XX nog aanvullen 
 
Gasleiding?? 

 
Bestaande beheerplannen 

• Privaat bos Rooiveld: voor 42,92 ha private percelen (van 3 eigenaars) gelegen in de bos-
plaats Rooiveld werd in 1995 een beheerplan opgesteld (goedgekeurd 29/06/1995). Met uit-
zondering van de private percelen in bosplaats Rooiveld die onder deel uitmaken van dit 
beheerplan, zijn de overige percelen ondertussen verworven door ANB en zijn ze groten-
deels onder deel gaan uitmaken van bosreservaat Rooiveld (zie verder). 

 
• Bosreservaat Rooiveld: in 2007 werd door het studiebureau ESHER een beheerplan opge-

steld voor het bosreservaat Rooiveld gelegen aan de Rivierbeek (Opstaele B. & Martens 

L.,2007). Het bosreservaat werd op 17 februari 2003 erkend en heeft een totale oppervlakte 
van 28,8 ha. Het beheerplan werd goedgekeurd op XX 

 
• Gemeentelijk bos Nieuwenhove: voor het Nieuwenhovebos (36 ha) werd in 1990 een be-

heerplan opgemaakt. Het beheerplan werd door de gemeenteraad van Oostkamp goedge-
keurd op 13 september 1990 en door de Houtvesterij Brugge op XX. 

 
• De Cellen: voor 26,3 ha in eigendom van de familie van der Plancke werd een bosbeheer-

plan opgesteld (DCB, 1994). Het beheerplan werd goedgekeurd op 16 februari 1995. 
 
• Voor de waterlopen van 1ste categorie (Rivierbeek en Hertsbergebeek) werd door de 

Vlaamse Milieumaatschappij een beheerplan opgesteld (2010) in het kader van de algeme-
ne principes integraal waterbeheer. 
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1.3 Kadastraal overzicht 

De bestanden vervat in dit geïntegreerd beheerplan hebben volgens de kadastrale legger (GIS-
kartering) een totale oppervlakte van 343,84 ha.  
 
De bestanden zijn kadastraal gelegen op het grondgebied van de gemeente Oostkamp. 
 
Het kadastraal plan (kaart 1.2) en bijlage x geven een overzicht van alle kadastrale percelen die 
tot het plangebied behoren. 

 

1.4 Statuut van de wegen en waterlopen 

1.4.1 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 

Een aantal buurtwegen in en rond het plangebied hebben een functie als gemeenteweg gekre-
gen, dit is het geval voor de volgende straten: 
 
• Waterstraat (chemin nr. 6): deze verharde weg vormt de scheiding van noord naar zuid 

tussen de bosplaatsen Rooiveld en Kampveld. Deze straat loopt in het zuiden verder langs 
de bosplaats Papenvijvers als de Scharestraat. 

• Papenvijversstraat (chemin nr. 10): deze verharde weg vormt de scheiding van oost naar 
west tussen de bosplaatsen Kampveld en Papenvijvers. De Kampveldstraat (chemin nr. 7) 
die door het oostelijk bosdeel van de bosplaats Kampveld loopt komt uit op de Papenvij-
versstraat ter hoogte van bestand 21a. 

 

Buurtwegen 

In Figuur 1.2 worden de enige buurtwegen volgens de Atlas der Buurtwegen (1843-1845) die 
aanwezig zijn in het plangebied weergegeven. Het originele patroon is momenteel nog goed 
herkenbaar op het terrein.  

• nr. 8: deze dreef vertrekt aan de Rooiveldstraat. Deze dreef komt uit op het private bosdeel 
van vennootschap Rooyveld alwaar deze buurtweg door bestand 101a en langs bestanden 
100e, 101b en percelen 7 en 8 loopt om vervolgens dit bosdeel aan de oostzijde te verlaten. 
Deze buurtweg loopt verder in de zuidrand van perceel 7 en komt uit op de Waterstraat. Het 
deel van de buurtweg die door de private percelen loopt is afgeschaft. 

• nr. 9: deze dreef vertrekt aan de Rooiveldstraat door bestand 1x alwaar deze buurtweg ook 
doodloopt. 
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Figuur 1.2: Buurtwegen rond het private domein Rooiveld, groen= bestaande deel van de 

buurtweg, rood=afgeschaft deel van de buurtweg 

 

Boswegen 

In het plangebied zijn verschillende boswegen aanwezig, zie hiervoor kaarten 4.xa en 4.xb 

 
1.4.2 Statuut van de waterlopen 

Door de bosplaatsen van het plangebied lopen een aantal al dan niet geklasseerde waterlopen. 
Zie kaart 2.6. 
 
In het plangebied gaat het om: 

• Hertsbergebeek: deze waterloop loopt als waterloop van eerste categorie langs de oostzij-
de van de bosplaats Papenvijvers en ten westen van de Breeweg. Ter hoogte van bestand 
600a komt een waterloop van derde categorie uit in de Hertsbergebeek.  

• Rivierbeek-Waardammebeek: deze waterloop loopt als waterloop van eerste categorie 
door de bosplaats Rooiveld. Ter hoogte van het kasteel van Rooiveld komt een niet geklas-
seerde waterloop uit in de Rivierbeek. De hogervernoemde Hertsbergebeek komt uit in de 
Rivierbeek net ten oosten van bosplaats Nieuwenhovebos ter hoogte van de Lange Water-
brug en loopt zo verder door de bosplaats De Cellen van zuid naar noord.  

 

1.5 Planologisch en juridisch kader 

1.5.1 Gewestplan 

Zie de gewestplanbestemming op kaart 1.6. 
 
De overgrote meerderheid van de bestanden staat op het gewestplan ingekleurd als bosgebied. 
Daarnaast is nog een belangrijk deel landschappelijk waardevol agrarisch gebied en een klein 
deel natuurgebied. 

De bosplaatsen Rooiveld en Kortrijkstraat zijn grotendeels ingekleurd als natuurgebied. Al-
leen de percelen 340, 420, 421 en 440 in het zuiden van de bosplaats Rooiveld liggen in land-
schappelijk waardevol gebied. Het zuidelijk deel van het bestand 440b en bestanden 440a en 
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441a ligt in agrarisch gebied. De percelen 330 en 331 (uitgezonderd bestand 330a) ten noorden 
van de Rivierbeek (Kortrijkstraat) zijn ook gelegen in landschappelijk waardevol gebied. 

Vrijwel alle bestanden van de bosplaats Kampveld zijn gelegen in natuurgebied. Alleen de be-
standen 570c en 570f zijn gelegen in landschappelijk waardevol gebied. 

Een groot deel van de bosplaats Papenvijvers en de bosplaats Breeweg (710a) is gelegen in 
landschappelijk waardevol gebied. Alleen de bestanden 610b-c, 611a-c, 640a-c-d, 650a-b en 
662d-f zijn gelegen in natuurgebied. De zuidelijke percelen (660, 661, 670 en 671) zijn gelegen 
in agrarisch gebied. 

Het private bestand 820a (bosplaats Akker) is gelegen in agrarisch gebied. 

Het oostelijk deel van de bosplaats Nieuwenhove (ten oosten van de Kannunik Davidstraat en 
de Hertendreef) is volledig gelegen in parkgebied. De percelen gelegen ter hoogte van de 
Nieuwe Verkaveling zijn gelegen in woongebied. De bestanden net ten zuiden van de E40 (per-
ceel 100) zijn gelegen in een gebied bestemd voor verblijfsrecreatie. 

Alle percelen van de bosplaats De Cellen zijn gelegen in park- of (hoofdzakelijk) natuurgebied. 
 
Binnen het plangebied is er geen herbevestigd agrarisch gebied aanwezig (Besl.Vl.Reg. 20 juli 
2006). 
 
1.5.2 Algemene en bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoe-

ringsplannen 

Het aaneengesloten boscomplex Nieuwenhove is vervat in BPA Nieuwenhove. Deze BPA werd 
goedgekeurd in 1985. De bospercelen worden aangeduid als openbaar park. 

Het industrieterrein van Kampveld werd door 2 BPA’s vastgelegd. Een eerste deel in 1969 en 
een zuidelijke uitbreiding in 1985. 

Net ten zuiden van bestand 441a is een BPA voor Waardamme centrum opgemaakt. Deze BPA 
is momenteel in herziening en een RUP wordt opgemaakt. 

 

1.6 Beleidsplannen en -initiatieven 

1.6.1 Beleidsplannen en -initiatieven 

Planningsprocessen voor landbouw, natuur en bos regio Veldgebied Brugge en Meetjes-

land. 

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 Veldgebied Brugge en 
Meetjesland. 
 
In juli 2006 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmatige 
herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor het agrarisch gebied en een operationeel 
uitvoeringsprogramma goed.  
Het plangebied maakt deel uit van de deelruimte ‘Oostelijk Houtland’. Deze deelruimte omvat 
de nog vrij gave veldgebieden van Vlaanderen en het waardevol landschapsecologisch bekken 
van de Rivierbeek.  
In het operationeel uitvoeringsprogramma is aangegeven welke gewestelijke ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen de Vlaamse overheid de komende jaren zal opmaken voor de afbakening van de 
resterende landbouw-, natuur- en bosgebieden.  
 
Voor dit plan relevante beleidsdoelstellingen zijn: 

� Behoud en versterking van historische bos- en parkstructuren:  
- 28.18. omgeving Gruuthuuse - Cellen 
- 28.19. Nieuwenhove 
- 28.24.-29.10. Kampveld-Rooiveld-Papevijvers  
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� Behoud en versterking van zeer waardevolle complexen van bos en heide: 

- 28.24.-29.10. Kampveld-Rooiveld-Papevijvers  
 

� Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor grondgebonden 
landbouw, grasland- en bosontwikkeling: 
- 30.3. Landbouwgebied omgeving Kampveld 

 
� Behoud en versterking van uitgesproken natuurwaarden in valleien met herstel van het 

natuurlijk watersysteem: 
- 32.2. Rivierbeek-Waardammebeek 
- 32.3. Hertsbergebeek 

 
Voor dit plan relevante acties zijn: 

� Actie 23: aanduiding van bijkomende oppervlakte natuurgebied en uitbreiden van de 
huidige VEN-afbakening in delen Rivierbeek-Waardammebeek-Hertsbergebeek en 
Kampveld-Papenvijvers/bosuitbreiding Kampveld/differentiëren van omgeving Kamp-
veld als ruimtelijk verweven agrarisch gebied, natuurverwevingsgebied, natuur-, groen- 
of bosgebied/differentiëren van de zones met bestemmingen parkgebied en recreatie-
gebied in parkgebied Nieuwenhove/De Cellen. 

 
Figuur 1.3: uitsnede uit Gewenste Ruimtelijke Structuur  voor plangebied en omgeving (2006) 
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Landinrichtingsproject Brugse Veldzone. 

Op 14 september 2007 werd door de Vlaamse Regering het planprogramma voor de landinrich-
ting door de Vlaamse Landmaatschappij van het Veldgebied Brugge goedgekeurd. Op onder-
staande kaart is de afbakening van de verschillende inrichtingsprojecten weergegeven.  

Het plangebied valt volledig binnen het inrichtingsproject ‘Veldgebied Jabbeke-Wingene’ en 
deels binnen het inrichtingsproject ‘Randstedelijk gebied Brugge’ (bron: ontwerp-
planprogramma Veldgebied Brugge (1.0), VLM). recentere versie ?? 

Figuur 1.4: (voorstel??) inrichtingsprojecten landinrichting in Veldgebied Brugge 

 

In het inrichtingsproject ‘Randstedelijk gebied Brugge’ zijn er momenteel binnen het plangebied 
geen concrete inrichtingsplannen voorzien. 
 
In het inrichtingsproject ‘Veldgebied Jabbeke-Wingene’ valt het inrichtingsplan ‘Breidels-
Kampveld-Rivierbeek’ volledig binnen het plangebied (zie Figuur 1.5).  

Figuur 1.5: (voorstel??) iinrichtingsplan Breidels-Kampveld-Rivierbeek 
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Deze zone wordt beschreven als (ontwerp-planprogramma, VLM): 

de kasteelparkcomplexen Breidels-Hoesten en de boscomplexen Kampveld-Papevijvers vor-
men, samen met Merkemveld-Doeveren de tweede groene gordel rond Brugge. Zij hebben zo-
wel ecologisch, landschappelijk als recreatief een verbindende functie met het Bulskampveld en 
het Vloethemveld. Deze complexen staan onder sterke recreatieve druk en een betere geleiding 
van recreatie is hier aan de orde. De verbinding met het Bulskampveld kan gerealiseerd worden 
via de Rivierbeek-Hertsbergebeek, maar ook het ecologisch en landschappelijk verbinden van 
beide bosgebieden is minstens even belangrijk als het recreatief verbinden. Voor het realiseren 
van verbindingen kunnen een aantal wegen verkeersvrij of verkeersarm gemaakt worden. Ver-
sterken van bosfuncties door bosuitbreiding en geleiding van recreatief medegebruik langs de 
randen van de bossen is eveneens nodig. 

De Rivierbeek zelf is in de gewenste ruimtelijke structuur voor Veldzone Brugge- Meetjesland 
aangeduid als natuurkern. Deze waterloop is deels beschermd als landschap wegens zijn nog 
zeer actieve meandering. De creatie van een natuurlijk meanderende waterloop met een goede 
waterkwaliteit en het in beperkte mate realiseren van wandelmogelijkheden zijn ook doelstellin-
gen van dit project. De inzet van de instrumenten natuurinrichting en grondenbank kan overwo-
gen worden. 

In onderstaand overzicht worden de voorstellen van projecten binnen het inrichtingsplan ‘Brei-
dels-Kampveld-Riveirbeek’ bondig weergegeven (zie voor nummering Figuur 1.5).  

 
 
Deelbekkenbeheerplan Rivierbeek 

Dit plan bestaat uit een plan voor integraal waterbeleid voor het deelbekken Rivierbeek (onder-
deel van het bekken van Brugse Polders, goedgekeurd door bestuur op 7 december 2009). Het 
plan bevat voor het plangebied maar weinig concrete acties en dan in deze context minder rele-
vant.  
 
Beheerplan voor de Rivier- en Hertsbergebeek (VMM, 2010) 

In dit beheerplan worden de hydrologische aspecten van beide beken nader bekeken met onder 
meer een weergave van de buffercapaciteit van de verschillende deelzones. Er worden ook 
heel wat acties voorgesteld om de ecologische en structuurkwaliteiten langs beide beken te be-
houden en te verbeteren. Dit beheerplan ondersteunt mee de visievorming en beheermaatrege-
len in dit beheerplan. 
 
XX plan zelf nog te bekomen 
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1.6.2 Regionaal Landschap Houtland 
 
Het gebied valt binnen het Regionaal Landschap Houtland vzw. Het strekt zich uit over de ge-
meenten Beernem, Brugge, Damme, Ichtegem, Jabbeke, Oostkamp, Ruiselede, Torhout, Win-
gene en Zedelgem. Het Regionaal Landschap is een samenwerkingsverband tussen de provin-
cie, gemeenten en plaatselijke natuur- en milieuverenigingen met als doel o.a. natuur- en land-
schapszorg in de regio te bevorderen en zo bij te dragen tot de algemene streekontwikkeling. 
De werking van het RL West-Vlaamse Heuvels is toegespitst op vier terreinen: toerisme en re-
creatie, natuur- en milieueducatie, natuur- en landschapszorg en landbouw. 

Contact: Tillegemstraat 81, 8200 Sint-Michiels  – www.rlhoutland.be 
 
1.6.3 Bosgroep Houtland 
 
De Bosgroep Houtland vzw heeft zijn werkingsgebied in de noordelijke helft van de provincie 
West-Vlaanderen (21 gemeenten). Deze Bosgroep heeft een eigen arbeidersploeg voor onder 
meer het uitvoeren van niet rendabele boswerken. 

Contact: Tillegemstraat 81, 8200 Sint-Michiels  
 

1.6.4 Gebiedsvisies 
 
Noodplan Intermediair Atlantische Heide in Vlaanderen (De Beelde, T., 2003) 

Dit “noodplan” was een onderdeel van het Life-Natuurproject Intermediair Atlantische Heide. Dit 
project van Natuurpunt vzw werd in het kader van het Life-Natuurprogramma financieel onder-
steund door de Europese Unie. Het project had als centrale doelstelling het behoud en het her-
ontwikkelen van intermediaire heidehabitats in het Vlaams district (o.a. zone Bulskampveld met 
het deelgebied Nieuwenhove-Rooiveld). 
 
Studie ecologische inventarisatie en in het kader van Integraal waterbeheer, stroomge-

bied van de Rivierbeek (WES, 2005) 

In deze studie in opdracht van Aminal, Afdeling Water werd onder meer een gedetailleerde eco-
logische inventarisatie van het valleigebied van de Rivierbeek uitgevoerd en visie ontwikkeld. 
Deze waardevolle studie wordt aangewend om de hydrologische aspecten en visievorming in 
dit beheerplan verder te onderbouwen. 
 
Studie van de spontane verbossing van landbouwgronden op zandgrond (Domeinbos 

Kampveld) (Velghe, D. 2007) 

Deze scriptie werd opgesteld in het kader van het behalen van de graad van bio-ingenieur in 
land- en bosbeheer aan de universiteit Gent. In deze scriptie werd de spontane verbossing na-
gegaan op landbouwgrond ter hoogte van enkele proefvlakken. Het betreft de bestanden 330d 
en 331a in de bosplaats Kortrijkstraat, thv 420a en 420 c in de bosplaats Rooiveld en bestan-
den 610d, 620a, 621a, 662b/c en 670a/b in de bosplaats Papenvijvers. 

Het doel is na te gaan wat de huidige structuur en soortensamenstelling is, welke factoren een 
rol spelen in de vestiging van boomsoorten en deze factoren te kwantificeren. Hieruit werd een 
statistisch model opgesteld voor alle zaailingen en de belangrijkste pionierboomsoorten. Ten 
slotte werd nagegaan wat de potentie is van spontane verbossing in multifunctioneel bosbe-
heer. 
 
1.6.5 Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan 
 
De gemeente Oostkamp beschikt sinds 1997 over een goedgekeurd GNOP. De bedoeling van 
een Gemeentelijk NatuurOntwikkelingsPlan is het omschrijven van een beleid omtrent natuur-
behoud en natuurontwikkeling en het vergroten van de betrokkenheid van de bevolking bij het 
genoemde beleid. Ook het realiseren van acties rond bepaalde projecten werden toen voorop-
gesteld. Acties werden o.a. voorzien rond het Nieuwenhovebos en rond kleine landschapsele-
menten.  
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1.6.6 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplannen (GRS) 
 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van de gemeente Oostkamp werd goedgekeurd door 
de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen op 18 mei 2006. 
 
In het informatief gedeelte van het GRS worden de natuurwaarden in de gemeente in belangrij-
ke mate geassocieerd met de beekvalleien, de veldgebieden, de mozaïek van akkers en wei-
landen (bulklandschap) en broek- en meersgebieden. De ecologisch meest waardevolle gebie-
den worden er teruggevonden in de beekvalleien en dit onder de vorm van beekdalbossen en 
de graslanden in de broek- en meersgebieden. Naast de beekvalleien zijn de bossen en kas-
teelparken gelegen in de veldgebieden van belang. 
 
In het GRS wordt een analyse gemaakt van de kwaliteiten, knelpunten en kansen in de ge-
meente. 
 
KWALITEITEN : 

• Waardevolle beekdalbegeleidende bossen en graslanden. 
• De veldgebieden met hun typisch dambordpatroon (dreven) en de aanwezigheid van verschillende 
bossen. 
• De broek- en meersgebieden met hun complexen van graslanden (vb. Assebroekse meersen, Wul-
genbroeken en de leiemeersen). 
•  Kasteelparken rond de kern van Oostkamp en binnen de veldgordel ten zuiden van Oostkamp. 
• Ander bijzondere landschapstypen zoals de spoorwegputten, het coulissenlandschap van de Wa-
rande van het kasteel Gruuthuyse en ter hoogte van het Vrijgeweid 

KNELPUNTEN : 
• Toeslibben van de open ruimte tussen de kernen door lintbebouwing, winkelcentra, industrie… 
• Bedreiging van de ecologische basiskwaliteit (afval, vervuiling oppervlakte- en grondwater…). 
•.Bedreigingen voor de beekstelsels: beeknormalisaties, onnatuurlijke oeververstevigingen, veront-
reiniging, ontwatering…. 
•.Bedreiging voor de bosgebieden: intensieve landbouw, drainage, verontreiniging oppervlaktewater, 
barrières… 
• Andere: grondwaterstand, verontreiniging van oppervlaktewater en intensivering van de landbouw 
in de Assebroekse meersen, verdwijnen van KLE’s, aanwezigheid van serrecomplexen in land-
schappelijk waardevol gebied… 

KANSEN: 
• De zeer gedifferentieerde en uitgebreide natuurlijke en landschappelijke structuur van Oostkamp.  
• Uitgebreide bosstructuren in de veldgebieden en beekvalleien; 
• Vochtige graslanden in de beekvalleien, de kanaaldepressie en de meersgebieden; 
 • De openheid van het landschap in de broek- en meersgebieden en de open agrarische gebieden 
ten oosten en ten westen van Oostkamp-kern; 
 • Een goed doordachte afstemming tussen landbouw en natuur in de meers-, broek- en veldgebie-
den; 
• Het speciale landschappelijke karakter en de eventuele toeristisch-recreatieve potenties van de 
kasteelparken. 
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Figuur 1.6: Synthesekaart GRS Oostkamp (WVI, 2006) 

 
 
In het richtinggevend gedeelte van het GRS worden enkele conceptelementen uitgewerkt: 

Vrijwaren van de landschappelijke diversiteit binnen de gemeente 
De meest waardevolle elementen binnen de landschappelijke structuur van de gemeente zijn zoals ge-
zegd de beekvalleien, de veldgebieden, de broek- en meersgebieden en enkele bijzondere landschappen. 

Behouden van de karakteristieke drevenstructuur in de veldgebieden en van verspreide 
kleine landschapselementen 
De oost-westelijke veldgordel en de uitloper van het Bulskampveld bezitten een voor deze gebieden typi-
sche drevenstructuur. Deze structuur is van groot landschappelijk en cultuurhistorisch belang en dient op-
timaal behouden te worden. Deze drevenstructuur heeft tevens grote potenties naar toeristisch-recreatief 
medegebruik toe (wandelen, fietsen, paardrijden,…). De overige kleine landschapselementen zijn struc-
tuurbepalend voor het landschap en moeten behouden blijven en versterkt worden. 

Onderzoek naar ecologische en recreatieve herwaardering van de trage wegen 
De gemeente zal acties ondernemen om de verdere verdwijning van trage wegen tegen te gaan en om 
veldwegels, kerkwegels en jaagpaden te beschermen. De gemeente zal daarvoor samenwerken met de 
initiatieven die vanuit het provinciebestuur vooropgesteld worden. 

Versterken van de ecologische functie van de biologisch waardevolle gebieden, de groe-
ne corridors en stapstenen – opbouw van het natuurlijk netwerk 
Het is de bedoeling om tot een samenhangend natuurlijk netwerk te komen. Op lokaal niveau wordt dit 
netwerk verder verfijnd. 
 

In de gewenste ruimtelijke structuur (visie) vormt de natuurfunctie en de hoge natuurwaarden 
een belangrijk aspect binnen de landschappelijke structuur. De bosstructuur moet in de ge-
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meente optimaal gevrijwaard worden. Er moet aanvullend gestreefd worden naar bosverster-
king binnen de veldgebieden. Hiernaast wordt de opbouw nagestreefd van het natuurlijk net-
werk waaraan tevens een beleid wordt gekoppeld. Voorbeelden hiervan zijn de beekvalleien, 
KLE’s en structurerende wegbermen. Als laatste wordt de natuurontwikkeling gestimuleerd bin-
nen de gemeente. Hierbij worden de acties de in het GNOP zijn uitgestippeld verder ontwikkeld. 
Van belang voor het plangebied zijn: 
 

• Nieuwenhovebos (1): Een gedeelte van het Nieuwenhovebos zal, in overeenstemming 
met het bestaande bosbeheersplan, worden bestemd voor natuurontwikkeling. 

• Kleine landschapselementen (4): Enkele acties die worden voorgesteld zijn het op-
maken van een landschapsbeleidsplan, het toepassen van verbods- en gebodsbepalin-
gen en de inzet van een landschapswacht.  

 
De gemeente suggereert verder naar de hogere overheden om een aantal kasteelparken de 
bestemming parkgebied te geven in plaats van natuurgebied of agrarisch gebied. Tevens wordt 
voorgesteld om de bestemming van het gebied ten noordoosten van hoofddorp Oostkamp te 
wijzigen van ‘parkgebied’ naar ‘natuurgebied’. Binnen dit gebied komen immers geen kasteel-
parken voor en de natuurlijke waarde ervan is groot. 
 
In het bindend gedeelte van het GRS worden enkele kernbeslissingen gebundeld. Voor het pla-
gebied zijn echter geen binden maatregelen en acties voorzien.  
 
1.6.7 Gemeentelijk milieubeleidsplan 
 
In het Gemeentelijk Milieubeleidsplan van de gemeente Oostkamp wordt met betrekking tot bos 
– de verdere uitvoering van de GNOP-acties vooropgesteld (cfr. Nieuwenhovebos). Verder 
wordt samenwerking met de Bosgroep Houtland verder uitgebouwd. De principes van harmo-
nisch park- en groenbeheer worden toegepast en er zal een nieuw bosbeheerplan worden op-
gesteld voor het Nieuwenhovebos en het Zorgvliet. 
 
1.6.8 Reglementen 
 
Voor het plangebied zijn geen toegankelijkheidsreglementen opgemaakt. Wel is er een politie-
reglement opgemaakt voor Nieuwenhovebos. 
 
 

1.7 Ligging in speciale beschermingszones 

1.7.1 Habitatrichtlijngebied 

Habitatrichtlijngebieden zijn speciale beschermingszones die door de lidstaat van de Europese Unie 

aangeduid dienen te worden in uitvoering van de Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). De 

aanduiding gebeurt op basis van objectieve en wetenschappelijke criteria inzake habitats en soorten De 

erkenning als Habitatrichtlijngebied houdt in dat de lidstaat zich ertoe verplicht alle nodige maatregelen te 

nemen om een duurzame bescherming van de biodiversiteit te verzekeren. 

Zie voor afbakening kaart 1.5. 
 
Het plangebied valt binnen het Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) BE-2500004 ‘Bossen, heiden en 
valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel (totaal 3.064 ha). Een groot deel van 
de bosplaatsen Nieuwenhove, De Cellen, Rooiveld, Kortrijkstraat en Kampveld vallen binnen dit 
habitatrichtlijngebied. De overige bosplaatsen (incl. Papenvijvers) vallen vrijwel volledig buiten 
het Habitatrichtlijngebied.  
 
Voor het betreffende Habitatrichtlijngebied werd een ontwerprapport (ANB, augustus 2011) met 
de instandhoudingsdoelstellingen voor dit gebied opgesteld.  
 
Het plangebied ligt voor 52,6% (of 181 ha) in Habitatrichtlijngebied. 
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In het volledige Habitatrichtlijngebied ‘Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaande-
ren: westelijk deel’ zijn 13 habitattypes, waarvan 2 prioritair, van Bijlage I en 1 soort van Bijlage 
II van de Habitatrichtlijn aangemeld (zie voor toelichting habitattypes, Decleer K. 2007). 

De habitattypes of relicten ervan en soorten die in het plangebied zelf voorkomen, zijn in Tabel 
1.2 in het vet en grijs aangeduid. deze die niet zijn aangemeld maar voorkomen in het plange-
bied zijn enkel in het vet weergegeven: 
 
Tabel 1.2: habitattypes en soorten voor het Habitatrichtlijngebied BE2500004 

BE2500004  Bossen, heiden en valleigebieden van zandig Vlaanderen: westelijk deel 

Habitats BWK-code 

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

3130 
Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met 
Littorella- of Isoëtes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen 
oevers (Nanocyperetalia) 

aom 

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

ae(…) 

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix. ce, cm 

4030 Droge Europese heide cg, cv, sg 

6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden hn,hmo,ha 

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

Molinion) 
hm,hme,hmm 

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

en alpiene zones 
hf,hr,ku,mr 

6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) hu,hp*/hu 

9120 
Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten rijk aan epifyten 

(Ilici-Fagetum) 
qs, fs 

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) 
va, vn 

Vissen  

1134 Bittervoorn  

Vleermuizen (Bijlage III)  

 Gewone/Brandts’ vleermuis  

 Mopsvleermuis  

 Gewone grootoorvleermuis  

 Laatvlieger  

 Gewone dwergvleermuis / Ruige dwergvleermuis  

 Watervleermuis  

 Rosse vleermuis  

 Franjestaart  

 Ingekorven vleermuis  

 
Het voorkomen van de verschillende habitattypes is weergegeven in Figuur 1.7. 

In het plangebied komt op de drogere gronden gedomineerd door Beuk en Zomereik en zonder 
voorjaarsflora het habitattype 9120 dominant voor. In het Rooiveld is habitattype 9160 (bestand 
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400a en 401a) aanwezig met beperkte aanwezigheid van voorjaarsflora. In enkele natte zones 
langs de Rivierbeek (Rooiveld en de Cellen) komt het prioritair habitattype 91E0 voor.  

Andere habitattypes als heide, heischrale graslanden, ruigtes (o.a habitattype 6430) en eutrofe 
vijvers komen fragmentarisch voor. 

Winterverblijfplaatsen voor vleermuizen zijn gekend in het kasteelpark De Cellen, Gruuthuyse 
en te Nieuwenhove (zie verder bij bespreking Fauna). 

Volgende habitattypes zijn aanwezig in het plangebied: 

Heidevegetaties 

• Habitattype 4030: Droge Europese heide 

Kampveld: Droge heide komt maar zeer fragmentarisch (totaal ± 1 ha minder ontwikkelde hei-
de) voor in het plangebied, namelijk in de randzone langs het pad van bestand 560d te 
Kampveld en enkele kleinere plekken in bosplaats Rooiveld (bestand 332a-332b en rand 
van 410d). Lokaal komt hier echter ook overgangsvormen voor naar het habitattype 4010 
(Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix). 

Potentieel zijn er binnen het plangebied verschillende hectaren waar droge heide hersteld 
kan worden. Zo zijn deze vegetaties nog volop in ontwikkeling in recente geplagde zones 
(thv bestanden 332a/b en 560d).  

Algemeen: droge heidevegetaties bestaan uit formaties van altijdgroene dwergstruiken, gedomineerd 
door Struikhei. De aspectbepalende laag is vaak niet hoger dan 1 m. Plaatselijk kan boom- of 
struikopslag van Grove den, Zomereik, Ruwe berk, Sporkehout, Brem of bramen aanwezig zijn. Deze 
halfnatuurlijke vegetaties zijn van nature rijk aan mossen en korstmossen, vooral op oudere leeftijd als 
de heidestruiken open vallen. De vegetatiestructuur en –samenstelling hangt sterk af van de voedsel-
rijkdom van de bodem, het gevoerde beheer, de voorgeschiedenis en de ouderdom van de Struikhei. 
 

Halfnatuurlijke graslanden
1
 

• Habitattype 6230*: Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden 

Kampveld: komt zeer beperkt (< 1 ha) voor in het bosreservaat te Rooiveld onder meer in 
het centrale pad in perceel 403 en fragmenten in de randen van de bestanden 332a en 
332b. Potentieel (o.a. afhankelijk van de zaadbank) kan er binnen het bosreservaat tot 1 
hectare van dit prioritair type hersteld worden. Dit type komt ook lokaal als relict voor in en-
kele schralere dreven te Kampveld, Papenvijvers en Nieuwenhove. 
 
Algemeen: heischrale graslanden zijn vegetaties op voedselarme, meestal zure, lemige zandbodems 
waarin grassen als Borstelgras, Tandjesgras, Pijpenstrootje en struisgrassoorten domineren, maar 
waarin kruiden en heidestruiken eveneens talrijk aanwezig kunnen zijn. In het plangebied komt enkel 
het subtype van de ‘droge heischrale graslanden’ voor met kenmerkende soorten van de associatie 
van Liggend walstro en Fijn schapegras. 
 

Ruigten 

• Habitattype 6430: Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland en van de montane 
en alpiene zones 

Kampveld: dit type komt beperkt (< 1 ha) voor in de open plekken in bestand 402b als moe-
rasspirearuigte. Potentieel kunnen er binnen het bosreservaat (Rooiveld) verschillende hec-
taren (bestand 400a en 402b) van dit type ontwikkelen.  
 
Algemeen: komt voornamelijk voor langs bosranden en in open plekken in loofbos of in holle wegen. 
De belangrijkste kensoorten zijn Grote brandnetel, Kleefkruid, Hondsdraf, Look-zonder-look, Witte do-
venetel en Zevenblad. Plaatselijk kunnen deze ruigten zeldzame of bedreigde plantensoorten omvat-
ten zoals Kruidvlier, Steeneppe, Gevlekte dovenetel en Donkere ooievaarsbek. Voedselrijke ruigten 
herbergen doorgaans een grote faunistische diversiteit.  

 

                                                                    
1 Te Nieuwenhove komt zeer lokaal Veldrus voor op (voormalige) landbouwgrond. Na kleinschalige plag-
experimenten thv 145b kwam Waternavel, Sterzegge, Waterpostelein enz. naar boven. Deze beide ver-
schijnselen duiden op potenties voor het habitattype 6410. 
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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)  

Kampveld: dit habitat omvat het grootste deel van de bosbestanden (ongeveer 65 ha) van 
het plangebied. Het merendeel van de bosbestanden met geen of weinig voorjaarsflora val-
len onder het subtype van Zomereiken-Beukenbos. In de boomlaag is er dominantie van 
Beuk of Zomereik, is de struiklaag weinig ontwikkeld en ontbreekt een kruidlaag of zijn bra-
men of Adelaarsvaren er dominant aanwezig. De kensoorten van de rijkere variant met dal-
kruid en Witte klaverzuring komen verspreid voor te Rooiveld in het bosreservaat. Het on-
derscheid met een minder ontwikkelde vorm van het habitattype 9130 is niet altijd duidelijk.  

Algemeen: deze beukenbossen komen voor op zure, droge tot min of meer vochtige minerale bo-
dems. 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 struik-
laag komt voornamelijk Wilde lijsterbes voor. Typische plantensoorten zijn Adelaarsvaren, Wilde kam-
perfoelie, Dalkruid, Gladde witbol en op de voedselarmere standplaatsen ook Valse salie. 

 

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

Kampveld: de bosbestanden die tot dit type behoren, zijn van het voedselarme subtype 
‘Subatlantisch Eiken-Haagbeukenbos’. Dit bostype komt slechts sporadisch voor in het 
bosreservaat ter hoogte van bestand 400a en 401a. Groter oppervlaktes van dit bostype 
komen voor in het noorden van de bosplaats De Cellen met in het totaal een oppervlakte 
van 4,7 ha. In grote delen is dit type matig tot goed ontwikkeld met verschillende kensoorten 
in de boom- en struiklaag. In de kruidlaag is er in delen veel voorjaarsflora aanwezig van 
voornamelijk Bosanemoon, Gele dovenetel en Grote muur. Wilde hyacint is in het plange-
bied afwezig 

Algemeen: dit habitattype omvat de Eiken- en Beukenbossen met een goed ontwikkelde voorjaarsflora 
op neutrale, matig voedselrijke leembodems met een goed ontwikkelde humuslaag. Er is dominantie 
van Zomereik, Es of Beuk, aangevuld met Gladde iep en Zoete kers. Daarnaast komt veel Wijfjesva-
ren voor, evenals Bosanemoon, en op vochtige plaatsen (niet in het plangebied) ook Daslook. 

 
Bron- en valleibossen 

• Habitattype 91E0: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Al-
no-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

 
Kampveld: het subtype (al dan niet goed ontwikkeld) beekbegeleidend Vogelkers-
Essenbos (Pruno-Fraxinetum) is afgebakend in de natte zones ter hoogte van de Rivierbeek 
in de bosplaats Rooiveld (bestand 1a, 6a +privaat) en in de noordelijke hoek van de bos-
plaats De Cellen. Een groot deel van het aanwezige habitat vertoont een duidelijk voor-
jaarsaspect en dit type is het best ontwikkeld in oude populierenbestanden. 

In totaal is er ongeveer 15,4 ha van dit habitattype in het plangebied aanwezig en is de 
boom- en struiklaag van verschillende bestanden goed ontwikkeld.  

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

Vogelkers-Essenbos komt voor op bodems die ’s winters kortstondig kunnen overstromen. De boom-
laag is rijk met naast Es, Vogelkers, Grauwe abeel, Gladde iep, Zoete kers en Zomereik. Typisch is de 
rijke voorjaarsflora met Slanke sleutelbloem, Bosanemoon, Eenbes, … 
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Figuur 1.7: voorkomende habitats binnen SBZ in het plangebied (bron: ANB, 2011 ) 

  
 

 
1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 

1.7.2.1  Vlaams Ecologisch Netwerk 

De Vlaamse regering besliste op 18 juli 2003 over de definitieve afbakening van het eerste deel van het 
VEN (B.S. 17/10/2003). 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 na-
tuurlijk milieu. Deze worden opgenomen in een Natuurrichtplan dat in overleg met alle betrokkenen (o.a. 

grondeigenaars) wordt opgesteld. 

Zie voor afbakening kaart 1.5. 

Een aanzienlijk deel (47% of 161 ha) van het plangebied valt binnen de afbakening van het VEN-
gebied “De Valleien, bossen en heiderelicten van de oostelijke Brugse veldzone” (totaal 982 ha). 
Vrijwel de volledige bosplaatsen Rooiveld (uitgezonderd de meest zuidelijke percelen), De Cel-
len en Kampveld (uitgezonderd bestanden 570b-c-e en f) zijn gelegen in VEN-gebied. Van de 
bosplaats Kortrijkstraat behoren alleen maar de bestanden gelegen in het bosreservaat tot het 
VEN-gebied. In de bosplaats Nieuwenhove zijn alleen maar de zuidoostelijke percelen gelegen 
in VEN-gebied terwijl in de Papenvijvers alleen maar perceel 650 en delen van percelen 610 en 
611 gelegen zijn in VEN-gebied. Zowel de bestanden gelegen in de bosplaatsen Breeweg en 
Akker zijn niet gelegen in VEN-gebied. 
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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.  

Recht van voorkoop 'natuur' geldt in het plangebied alleen maar binnen het VEN.  

Grote delen van het plangebied vallen onder het recht van voorkoop ‘natuur’, type VEN, zie 
kaart 1.5. 
 

1.7.2.2 Beschermde Landschappen 

Binnen het plangebied zijn twee Beschermde Landschappen aanwezig. Zie kaart 1.5. 
 
De loop van de Rivierbeek, Waardammebeek en Hertsbergebeek 

De beekbedding en oevers van deze 3 beken die voor een groot deel door het plangebied lo-
pen, maken onderdeel uit van dit Beschermd Landschap (zie kaart 1.5). Het Beschermd Land-
schap betreft bijna 10 km waterloop met een breedte van ongeveer 35 m.  
Het beschermingsbesluit (MB 09/10/1992) hiervan is opgenomen in Bijlage x. Volgende ver-
bodsbepalingen zijn onder meer van toepassing (zie ook Bijlage x): 

- wijzigen van de waterhuishouding en kanaliseren of rechttrekken van beekloop; 
- verharden van bedding en oevers met beton; 
- lozingen; 
- het opslaan van slib langs de oevers; 
- het vellen of beschadigen van bomen op de oevers. Dit is niet van toepassing op 

dode of windvallige bomen, evenmin voor hakhoutbestanden en geknotte bomen. 
 
Nieuwenhove 

De volledige bosplaats Nieuwenhove (uitgezonderd de bestanden aan de Boudewijnschool en 
de bestanden thv. van de E40) zijn gelegen in het Beschermd Landschap Nieuwenhovebos. 
Het beschermingsbesluit (MB 19/08/1985) hiervan is opgenomen in Bijlage x. Volgende ver-
bodsbepalingen zijn onder meer van toepassing (zie ook Bijlage x): 

- het aanbrengen van reclamepanelen; 
- het plaatsen van boven- of ondergrondse leidingen; 
- het wijzigen van de waterhuishouding; 
- het verharden van wegen of paden met homogeen materiaal (bvb. beton) 
- het aanplanten van vreemde soorten; 
- activiteiten die de stilte en rust kunnen verstoren (kleiduifschieten, ruitersport, …) 

 

1.7.2.3 Landschapsatlas  

De verschillende elementen van de Landschapsatlas zijn weergegeven op kaart 1.7. Deze atlas 
geeft een overzicht van de historisch gegroeide landschapskenmerken van bovenlokaal belang 
met relictwaarde. Er worden relicten en ankerplaatsen onderscheiden. Een relict is een over-
blijfsel uit vroegere tijd dat nog getuigt van de toestand zoals die eertijds was. Concreet worden 
punt-, lijn- en vlakvormige relicten (= ‘relictzone’) onderscheiden. Sommige relicten van zeer 
verschillende aard vormen echter complexen die historisch samen horen en dus best in hun 
samenhang benaderd worden, deze worden ondergebracht onder de categorie ‘ankerplaats’.  
 
• Ankerplaatsen zijn landschappelijk de meest waardevolle gebieden voor Vlaanderen. De 

bosplaatsen Kampveld, De Cellen en (grotendeels) Nieuwenhove liggen in de ankerplaats 
‘Kastelen Gruuthuyse – Cellen – Erkegem en Kampveld’ (A30056).  
Deze ankerplaats is op 12 mei 2010 definitief aangeduid. Het Besluit is weergegeven in Bij-
lage x. 
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Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 2008 geldt er een zorgplicht op alle vastge-
stelde ankerplaatsen. Hierbij moet schade worden voorkomen aan een typisch landschapskenmerk 
van een ankerplaats en moet door schadebeperkende maatregelen de betekenisvolle schade die aan 
de ankerplaats wordt aangebracht zo veel mogelijk beperkt worden, en indien dit niet mogelijk is, her-
stelt en gecompenseerd worden.  
 

• Relictzones zijn gebieden met een hoge dichtheid aan zowel bouwkundige, landschappelij-
ke als andere types relicten. Het plangebied is bijna volledig gelegen in de omvangrijke re-
lictzones ‘Vallei van de Rivierbeek en de Hertsbergebeek’ (R30035), ‘Kasteelparken en bos-
gebied Oostkamp’ (R30034) en ‘Kampveld’ (R30036). 

 
• In het plangebied zijn enkele lijnrelicten aanwezig, namelijk de Hersbergebeek en Ring-

beek (L30025), die ten oosten van de bosplaats Papenvijvers loopt en de Rivierbeek en 
Velddambeek (L30024) die langs de bosplaatsen Rooiveld, Kortrijkstraat en De Cellen loopt. 

 

1.7.2.4 Ecoregio 

Alle bosplaatsen zijn gelegen in de Ecoregio van de cuesta’s en meer specifiek in het Zandig 
Houtlandcuestadistrict (uitgezonderd De Cellen). Dit district wordt getypeerd als een ‘overwe-
gend vlak tot zwak golvend met een microreliëf; talrijke kleine beekjes; (matig) droge tot mattig 

natte (lemige) zandbodems’.  

De bosplaats De Cellen is gelegen in de Ecoregio van de Pleistocene riviervalleien en meer 
specifiek in het Pleistoceen riviervalleiendistrict.  
 

1.7.2.5 Natuurreservaten 

In het plangebied komen geen erkende of Vlaamse natuurreservaten voor.  

 

1.8 Adviescommissie 

Het beheer voor het bosreservaat Rooiveld wordt geadviseerd door de adviescommissie bosre-
servaten West-Vlaanderen. Deze adviescommissie is ingesteld door MB van XX (nog aanvul-
len). 
 
Samengevat 

� Het plangebied Kampveld bedraagt 343,5 ha waarvan er 289 ha in eigendom is van ANB, 
39 ha van de gemeente Oostkamp, 0,8 ha Koning Boudewijnschool, 0,6 ha VLM en 15,5 ha 
privaat. 

� Het plangebied bestaat uit 8 bosplaatsen en X bestanden. 

� Het plangebied ligt vooral in de bestemmingen natuur- en parkgebied. Een beperkt deel ligt 
in de bestemmingen (landschappelijk waardevol) agrarisch gebied. 

� Ook het erkend bosreservaat Rooiveld (28,8 ha) maakt onder deel uit van het plangebied. 
Het bosreservaat heeft ongeveer gelijk verdeeld de bestemmingen natuurgebied en land-
schappelijk waardevol agrarisch gebied en is volledig gelegen in Habitatrichtlijngebied. 

� Met uitzondering van bosplaats Papenvijvers ligt het plangebied nagenoeg volledig in Habi-
tatrichtlijngebied. Zuurminnend Zomereiken-Beukenbos is het meest voorkomende habitat-
type en is vooral in het bosreservaat Rooiveld beter ontwikkeld. Eiken-Haagbeukenbos en 
Vogelkers-Essenbos komen maar beperkt voor. Droge heide en heischrale grasland is be-
perkt en veelal matig ontwikkeld aanwezig.  

� De afbakening van het VEN valt volledig binnen het Habitatrichtlijngebied. XX De Cellen?? 

� Er zijn 2 Beschermde Landschappen aanwezig. Het gemeentelijk domein Nieuwenhove (36 
ha) is volledig Beschermd Landschap. Ook de bedding en oevers van de nog natuurlijk me-
anderende Rivier- en Hertsbergebeek zijn Beschermd Landschap.  
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2 Algemene beschrijving 

2.1 Historisch overzicht 

2.1.1 Archeologische vondsten 

Uit archeologische onderzoek in de omgeving van Waardamme blijkt op basis van de dichtheid 
en aard van sporen en rekening houdend met de landschappelijke gaafheid het gebied Rooi-
veld-Papevijvers een belangrijke archeologische site is. Door de onderzoekseenheid Pre- en 
Protohistorie (Univ. Gent iov. Onroerend Erfgoed) werd in 2008 een uitvoerig onderzoek in de 
bosplaatsen Rooveld, Kampveld en Papenvijvers uitgevoerd, onder meer in bestand 611e zijn 
er in 2008 proefsleuven uitgevoerd. 

Zo werden tijdens het onderzoek en de opgravingen 6 grafheuvels uit de Bronstijd (ca. 2.000 – 
1.200 v.C.) aangetroffen, werden sporen van een huis uit het Neolithicum (3.500 – 3.000 v.C.) -
het oudste huis dat tot nog toe werd aangetroffen in zandig Vlaanderen- en een huis uit de IJ-
zertijd (750 – 450 v.C.) en een Romeins grafveld opgegraven. 
 
Figuur 2.8: overzicht percelen waar veldprospecties ikv. archeologisch onderzoek werden gedaan (bron: 

UGent 2009) 

 
 
Enkele synthesen uit het onderzoek zijn (UGent, 2009): 

De oudste sporen van menselijke activiteit in het gebied gaan terug tot het mesolithicum. Op 
minstens twee locaties zijn enkele lithische artefacten (microklingen, Tienen kwartsiet, …) ver-
zameld die vermoedelijk naar het mesolithicum verwijzen. Uit onderzoek in andere regio’s van 
Zandig-Vlaanderen, bijv. het Meetjesland (Vander Haegen et al. 1999) is gebleken dat mesoli-
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thische jagers-verzamelaarsvissers hun kampementen bij voorkeur aanlegden op relatief droge 
zandopduikingen langsheen open water (beek, rivier, ven, meer). Vermits soortgelijke locaties 
ook talrijk aanwezig zijn langsheen de Hertsberge- en Rivierbeek, kunnen echte kampementen 
dus in het gebied verwacht worden. 

De bewoning tijdens het neolithicum is momenteel beter gedocumenteerd. Naast de opgegra-
ven nederzetting te Waardamme “Vijvers”, leverde het proefsleuvenonderzoek te Papenvijvers 
een tweede bewijs van menselijke activiteit tijdens het finaal-neolithicum (3

de
 millennium cal 

BC), meer bepaald van de Dêule-Escaut cultuur. De kans bestaat dat de droge (lemige) zand-
opduikingen langsheen beide oevers van de Hertsberge en Rivierbeek tijdens het neolithicum, 
vermoedelijk eerder de eindfase ervan, intensief ontgonnen zijn. Deze situatie is vrij uniek voor 
Vlaanderen, vermits concrete aanduidingen van neolithische bewoning in de zandige delen van 
Vlaanderen tot nog toe vrijwel ontbreken. De opgraving te Waardamme “Vijvers” is bijzonder 
vanwege de ontdekking van de eerste en vooralsnog enige huisplattegrond uit het neolithicum 
in Vlaanderen.  

 

 
Foto met archeologische sporen net ten noorden van bestand 402b (bosreservaat Rooiveld) 

(bron: UGent 2009) 

 
Sporen uit de bronstijd zijn dankzij de luchtfotografie heel talrijk in het gebied. Het desktop on-
derzoek leverde in totaal een negental cirkelvormige structuren op die naar alle waarschijnlijk-
heid mogen geïnterpreteerd worden als resten van grafheuvels uit de vroege en midden-
bronstijd (Bourgeois & Cherretté 2005). Alle cirkels bevinden zich ruimtelijk op de (lemige) 
zandgronden gelegen langsheen de beken. 
 
Voor de Romeinse periode beschikken we slechts over de sporen 
van een grafveld op Waardamme “Vijvers”, een Romeinse kruik 
(zie foto) gevonden langs de Hertsbergebeek en één vroeg-
Romeins scherfje in een nivelleringslaag op Papevijvers 3. 

 
Samengevat komt het erop neer dat de regio ongetwijfeld al van 
in het laat-neolithicum bewoond en in gebruik is geweest, en dat 
we, ondanks de schaarse documentatie, toch een hypothese van 
occupatiepatroon voor de bronstijd in de regio kunnen voorstellen. 
Voor de ijzertijd en Romeinse periode is er slechts zeer beperkte 
informatie en voor de periodes daarna nog minder. 
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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 
• Vandermaelenkaart (1850) – zie Kaart 2.1b 
• Popp-kaart (1853)  
• Topografische kaarten (1870, 1883, 1911, 1960) – zie Kaarten 2.1c, d, e en f) 
• Bosleeftijdskaart – zie Kaart 2.2 
• Kaarten opgemaakt in kader van het historisch geografisch onderzoek (UGent, 2009) 
 
De vroege Middeleeuwen 

De geschiedenis van het Kampveld gaat terug op die van de semi-natuurlijke (heide)velden van 
de vroege Middeleeuwen die in de zandstreek van Binnen-Vlaanderen op vele plaatsen voor-
kwamen temidden van de oorspronkelijke gemengde eikenbossen.  

Over het ontstaan van deze velden is men het nog niet eens of zij het gevolg zijn van een sub-
boreale klimaatswijzigingen dan wel meer van menselijke activiteiten zoals beweiden van vee 
vanaf het late steentijdperk. Wel werd er neolithische bewoning in het Kampveld aangetroffen. 
Recent neemt men aan dat de degradatie tot heidevelden het gevolg is van menselijke roof-
bouwpraktijken. 

Sporen van cultuurland en menselijke bewoning zijn in deze periode zeer schaars. Bepaalde 
“blanke vlekken” op een reconstructie van het vroegmiddeleeuwse natuurlandschap zijn slechts 
zeer moeilijk of niet interpreteerbaar. De oudste sporen zijn de Germaanse plaatsnamen die 
eindigen op –ingahem en –hem (bvb. Loppem). Deze plaatsnamen duiden Germaanse neder-
zettingen aan die tussen de 6de en de 10de eeuw als centra van landbouw en veeteelt ontston-
den op vroegere bestaande plaatsten die toen opnieuw werden bevolkt (Lievens F. & De 
Meirsman R., 2006). 
 
De oudste naam van de gemeente Waardamme is "Wara", naar de toenmalige benaming van 
de beek de Ware of het Wareken, de huidige Waardammebeek. Deze benaming wordt volgens 
De Flou voor het eerst vermeld in 961 als "Capella de Wara, et quae dicitur Ridevorda". Later 
ontstaat de benaming "Waardamme", naar de plaats van de dam die rond de Ware of het Wa-
reken lag. De eerste vermelding van deze huidige benaming dateert volgens De Flou van 1331 
(bron: VIOE). 
 
De late Middeleeuwen tot de Franse Revolutie 

Zoals op 17de eeuwse historische kaarten is weergegeven maakt Kampveld nog altijd onderdeel 
uit van het zeer uitgestrekte veldgebied ‘Bulskampveld’. In de omgeving van de reeds bestaan-
de kastelen als Gruthuyse was er meer gesloten bos aanwezig, de velden bestonden echter 
vooral uit open tot halfopen gebieden met heideachtige vegetaties.  

Op de kaart van Fricx is het veldgebied minder duidelijk weergegeven maar staan de Rivier- en 
Hertsbergebeek er wel op vermeld. 
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Figuur 2.9: kaart van het Brugse Vrije door W. Blaeu – 1664 

 

 
Figuur 2.10: uitsnede uit kaart van Fricx (1700) 

 
 
de Ferrariskaart 

Zie kaart 2.1a (let wel! de situering van de bosplaatsen is slechts indicatief). 

In de Oostenrijkse periode (1740-1797) werd er een gunstig landbouw- en bosbeleid gevoerd. 
Dit had onder meer tot gevolg dat de veldgebieden werden ontgonnen en hoofdzakelijk met 
naaldhout werden beplant. Gezien de beperkte omvang en de betere bereikbaarheid was 
Kampveld ook één van de veldgebieden die vrij vroeg werden ontgonnen. 

Op de Ferrariskaart (1771-1778) is duidelijk te zien dat er reeds enkele dreven in het veldge-
bied zijn aangelegd. In de valleigebieden van de Rivier- en Hertsbergebeek zijn er verschillende 
grotere zones met permanent hooiland. Ten noorden van het veldgebied was er een uitgestrekt 
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bosgebied van ongeveer 400 ha (met de Kortrijksestraat als westgrens en dorpskern Oostkamp 
als noordgrens). Door dit bosgebied liep er een meer dan 3 km lange dreef tussen de Water-
straat in het zuiden tot aan het Gruuthuysekasteel in het noorden. Deze dreef is momenteel nog 
aanwezig tussen de Waterstraat en de snelweg (ong. 1,3 km) en maakt onderdeel uit van bos-
plaats Nieuwenhove. Ten zuiden van het veldgebied was er eveneens een honderden hectaren 
groot bosgebied aanwezig onderbroken door het valleigebied van de Hertsbergebeek en het 
gehucht Schare.  

Figuur 2.11: uitsnede van de Ferrariskaart (met centraal kruispunt Waterstraat-Papenvijverstraat-Scharestraat) 

 
 
Vandermaelen 

Zie kaart 2.1b. 

De Vandermaelenkaart geeft topografisch een correcter beeld en blijken de uitgestrekte bossen 
in de eerste helft van de 19de eeuw al heel wat versnipperd. Het veldgebied was grotendeels 
bebost en was het intens drevenpatroon volledig. De hooilandcomplexen in de twee valleige-
bieden zijn duidelijk weergegeven Het kasteel Nieuwenhove wordt voor het eerst op kaart ver-
meld maar is nog niet omgeven door bos. Ook het kasteel De Celle wordt vermeld op de kaart 
maar is eveneens nog maar beperkt omgeven door bos.  
 
Figuur 2.12: uitsnede van kaart Vandermaelen (blauw is afbakening plangebied) 

 
 
Gereduceerde kadasterkaart  

De gereduceerde kadasterkaarten geven op perceelsniveau vrij nauwkeurig het bodemgebruik 
weer. Deze kaarten werden op het terrein opgesteld tussen 1808 en 1835. De Vandermaelen-
kaart was een voorloper van deze kaarten.  

Voor het plangebied zijn er drie verschillende kaarten. De noordelijke kaart met het deel met de 
bosplaats De Cellen is weergegeven in Figuur 2.13, de centrale kaart met de bosplaatsen 



Algemene beschrijving 

Pagina 32 van 126

 

 

Kampveld en Papenvijers is weergegeven op Kaart 2.1b(bis) en de zuidelijke kaart met bos-
plaats Rooiveld is weergegeven in Figuur 2.14.  

De gele vlakken op de kaart zijn bos, de groene permanente (natte) graslanden, de witte vlak-
ken zijn akkers, tijdelijke(re) graslanden, heiden, ….  
 
Figuur 2.13: uitsnede van de gereduceerde kadasterkaart thv. kasteel Gruuthuyse  

 
 
Figuur 2.14: uitsnede van de gereduceerde kadasterkaart  thv. Rooiveld met aanduiding bestanden 
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MGI 1870 

Zie kaart 2.1c. 

Op deze militaire topografische van de periode 1861-1870 is duidelijk op perceelsniveau het 
bodemgebruik weergegeven. In vergelijking met de Popp-kaart is er in bosplaats Kampveld 
minder bos aanwezig, dit is ook het geval voor bosplaats Nieuwenhove.  

Figuur 2.15: uitsnede van MGI 1870  

 
 
MGI 1883 

Zie kaart 2.1d. 

De toestand op deze kaart is vergelijkbaar met deze van een 15-tal jaar eerder maar is er op 
enkele plaatsen beduidend bos verdwenen of bijgekomen. Op deze kaart wordt duidelijk onder-
scheid gemaakt tussen loofhout en naaldhout. In de bosplaatsen Kampveld en Papenvijvers is 
in verschillende bestanden bos verdwenen, terwijl in de bosplaats De Cellen verschillende be-
standen nu wel bebost zijn. De graslanden in de valleigebieden blijven grotendeels behouden 
(wel deels bebossing valleigebied Rivierbeek thv. De Cellen). 

Figuur 2.16: uitsnede van MGI 1883  

 
 
NGI 1911 

Zie kaart 2.1e. 

Deze topografische kaart werd opgemaakt net voor de bewogen periode van WOI. Het bosare-
aal is in vergelijking met 30 jaar eerder beperkt uitgebreid en is de toestand binnen de bos-
plaatsen vergelijkbaar met de situatie rond 1860.  
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Figuur 2.17: uitsnede van MGI 1911 

 
 
NGI 1966 

Zie kaart 2.1f. 

Op deze topografische kaart is het bosareaal ongeveer gelijk gebleven met de periode rond 
1910. Wel zijn er kleinere verschuivingen, Zo is het bos ten noorden van 13d (Kampveld) ver-
dwenen maar is er ter hoogte van het Nieuwenhovebos bos aangelegd in het alluviaal gebied 
van de Rivierbeek.  
 
Figuur 2.18: uitsnede van NGI 1966  

 
 
Bosleeftijd 

De bosleeftijd van de verschillende bosplaatsen is weergegeven op kaart 2.2. Hieruit blijkt de 
zones met oud bos (min of meer onafgebroken sinds de Ferraris) vooral gelegen zijn in bos-
plaats Nieuwenhove.  
 
Historisch geografisch onderzoek 

In kader van het archeologisch onderzoek in Rooiveld-Papenvijvers (UGent, 2009) werd een 
gedetailleerd onderzoek gedaan naar de evolutie van het landgebruik sinds de Ferraris tot 
2008.  
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Hieruit blijkt dat in het gebied waarin de bosplaatsen Rooiveld-Kampveld-Papenvijvers zijn ge-
legen het aandeel bos rond 1770 bijna 50% bedroeg, om vanaf midden 19de eeuw terug te val-
len tot 20%. Het aandeel heide was rond 1170 ongeveer 6%, in de eerste helft van de 19de 
eeuw was dit al teruggevallen tot minder dan 1%.  
 
Figuur 2.19: evolutie van het landgebruik in de bosplaatsen Rooiveld, Kampveld en Papenvijvers (bron: 
UGent, 2009) 
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Figuur 2.20: 7 overzichtskaarten van het landgebruik tussen 1770 en 2008 (bron: UGent, 2009) 
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2.1.3 Evolutie van het eigendomsrecht 

Nieuwenhove 

De benaming van het Nieuwenhovebos in Oost-
kamp verwijst naar de vroegere heerlijkheid Nieu-
wenhove en naar een nu verdwenen buitengoed 
van de familie van Rode-Nieuwenhove. Landmeter 
Jacques Lobberecht vermeldde in 1661 al talrijke 
hoeves in het gebied. De uitgesproken geometri-
sche structuur van het bos, vaak benadrukt door 
dreven met onder andere beukenbomen, verwijst 
nog duidelijk naar de ontginningsgeschiedenis. Oor-
spronkelijk was het Nieuwenhovebos aanzienlijk 
groter, maar vanaf 1971 werd een belangrijk deel 
verkaveld. 
 
36 hectare van het Nieuwenhovebos werd op 16 
maart 1978 door de gemeente Oostkamp gekocht 
van de Westvlaamse Intercommunale voor Huisves-
tingsbeleid die het op zijn beurt had gekocht van 
familie d’Ursel. Deze familie had het begin 19de 
eeuw gekocht van de familie De Nery.  
 
Rooiveld 

Op de arduinen pijlers aan de ingang van het kas-
teeldomein Rooiveld staat gegraveerd “1507 Roy-
veld Familia de Melgar de Sporkinshove” wat erop 
wijst dat deze familie reeds in het begin van de 16de 
eeuw het domein en omliggende gronden in bezit had. In 1878 overleed Pierre de Melgar de 
Sporkinshove als laatste afstammeling van deze familie. Het domein ging over naar zijn neven 
van de familie Arents de Beerteghem. De laatste erfgename van deze familie, namelijk Margue-
rite Arents de Beerteghem liet bij haar dood in 1958 de erfenis na bij haar neef en petekind en 
de huidige eigenaar van het kasteel namelijk Idesbald Janssens de Bisthoven.  
 
In 2001 werd een groot deel van het bos rond het kasteel aangekocht door het Vlaams Gewest. 
 
De Cellen 

Bij het overlijden van Louis-Charles de Bie de Westvoorde, die burgemeester van Oostkamp 
was tussen 1878 en 1904, komt het kasteel via erfenis in handen van zijn dochter Marguerite de 
Caters-de Bie de Westvoorde, die het in haar bezit houdt tot in 1917. Zij laat o.m. rond 1910 
(registratie in het kadaster) achter het koetsgebouw een lange broeikas bouwen, die echter in 
1950 terug wordt gesloopt.  
 
In 1917 verkoopt Marguerite de Bie de Westvoorde het gehele domein aan Pierre-Octave van 
der Plancke (1880-1957), toenmalig kasteelheer van het ten westen van de Kapellestraat gele-
gen kasteel "De Herten". 
 
Het kasteeldomein is deels opgeplitst door de aanleg van de autosnelweg Brussel-Oostende 
(E40) en daarna deels onteigend voor de aanleg van de afrit in 1956. Zoon Philippe vander 
Plancke laat in 1977 de vijver heraanleggen en in 2002 de voormalige hoeve ombouwen tot een 
woning onder leiding van architect Filip Vlaeminck uit Oostkamp. 
 
In 2012 werd XX ha aangekocht door het Vlaams Gewest. 
 
 
 

Foto: familiefoto eind jaren ’40 met op achter-
grond deel Nieuwenhovebos (bestand 121c) 
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Kampveld - Papenvijvers 

 
Sinds 2001 wordt door het Vlaams Gewest percelen te Kampveld aangekocht en dit voor een 
totale oppervlakte van 260 hectare. Recentelijk werden nog grote blokken aangekocht zoals in 
de bosplaats De Cellen (ongeveer 28 ha). Tabel 2.3 geeft een overzicht van alle aankopen 
(ANB) tot en met 2009 (incl. overname plantrecht). Wat tussen 2009-2011 (opp)? Tot. opp. in 

effectieve eigendom? De gemeente Oostkamp kocht het Nieuwenhovebos bij akte van 16 maart 
1978 van de West-Vlaamse Intercommunale voor Huisvestingsbeleid die het op zijn beurt ver-
worven had van de familie d’Ursel. 
 

Tabel 2.3: Aankopen gerealiseerd door de Vlaamse overheid sinds 2001. 

volgnummer aard akte datum akte Oppervlakte (ha) 

1-8 aankoop 2001 169,4 

9-11 aankoop 2002 68,4 

12 aankoop 2003 0,8 

13-14 aankoop 2004 3,7 

15-16 aankoop 2005 4,2 

17 aankoop 2007 5,4 

18-21 aankoop+overname plantrecht 2009 8,3 

 
2.1.4 Kenmerken van het vroeger beheer 

Nog aanvullen 

 
 
Samengevat 
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2.2 Beschrijving van de standplaats 

 
2.2.1 Reliëf  

Zie kaart 2.3. 

Oostkamp is gelegen is in het overgangsgebied tussen de Kustvlakte en de hoger gelegen 
Zandstreek, die mede het Westvlaamse laagplateau uitmaakt. Dit laagplateau wordt geken-
merkt door een cuestastructuur (cuesta van Hertsberge/Lotenhulle/Rug van Aalter). De hoogte-
verschillen in het plangebied zijn zeer gering. Het plangebied is gelegen tussen een hoogte van 
10-25 m in het valleigebieden van de Rivierbeek en de Hertsbergebeek. De grenzen van de 
valleigebieden zijn duidelijk waarneembaar door een kleine steilrand. Het reliëf loopt richting 
Waardamme op tot meer dan 25 m. Het uiterste noorden van het plangebied (o.a. De Cellen) 
maakt deel uit van de Depressie van het kanaal van Gent-Brugge. Het gebied vormt een weste-
lijke uitloper van de Vlaamse vallei. Het is een laaggelegen (5-10m) zandig gebied en het vormt 
de scheiding tussen de dekzandrug Brugge-Maldegem en de cuesta van Oedelem-Zomergem 
in het noorden en het West-Vlaams laagplateau in het zuiden. 
 
2.2.2 Bodem en geologie 

2.2.2.1 Geologie 

De geologische kaart van het plangebied en omgeving is weergegeven op kaart 2.4.  
 
Het geologisch substraat bestaat uit zandige en kleiige afzettingen van het Tertiair (Paniseliaan-
Ieperiaan), op matige diepte. Tijdens het kwartair tijdperk (laatste 2 miljoen jaar) werden de jon-
gere tertiaire lagen geërodeerd en werd de typische cuestastructuur gevormd (afwisseling van 
harde en zachte lagen), die op vandaag de geomorfologie typeert. Het kwartair dek varieert van 
zand tot lemig zand. De beekvalleien bevatten alluviale klei. Het Tertiair in het gebied bestaat 
uit mariene sedimenten die in subhorizontale lagen zacht naar het N-NO afhellen. Ter hoogte 
van de bosplaats Nieuwenhove en delen van de bosplaatsen Rooiveld, Kortrijkstraat, Papenvij-
vers en Kampveld bestaat de bovenste tertiaire laag uit het Lid van Vlierzele of ook het Pani-
seliaan genoemd. Deze geologische laag bestaat uit glauconiethoudend zand met plaatselijk 
zandsteenbanken. Op het Tertiair werd tijdens het Kwartair vooral zand en in mindere mate le-
mig zand afgezet. Deze kwartaire laag is op de meeste plaatsen niet dikker dan 2 meter. In de 
beekvallei van de Rivierbeek (Rooiveld) en de Hertsbergebeek bestaat het Kwartair uit holoce-
ne alluviale afzettingen ter hoogte van het lid van Merelbeke en Pittem. In het oosten van de 
bosplaats Kampveld en in het westen van de bosplaats Papenvijvers komt het lid van Beer-
nem voor. Het lid van Beernem komt ook in het uiterste noordoosten van het plangebied (deel 
van De Cellen en de bestanden aan de E40) voor. Dus kort samengevat zijn de dagzomende 
tertiaire lagen, subhorizontale, oorspronkelijk zwak naar het noorden hellende, mariene lagen. 
Ter hoogte van het plangebied dagzomen deze lagen volgens een west-oost oriëntatie, waarbij 
– van zuid naar noord – volgende lagen dagzomen (kaart 2.4): 
 
• Lid van Vlierzele: grijsgroen glauconiethoudend fijn zand met kleilenzen;   

• Lid van Pittem: grijsgroen glauconiethoudend kleiig zeer fijn zand afgewisseld met zandige 
klei; plaatselijk zandsteenbanken (‘veldsteen’); 

• Lid van Beernem: zandige klei; 

• Lid van Merelbeke: donkergrijze klei, bevat dunne zandlensjes met organisch materiaal. 

Deze afwisseling van zand- en kleilagen weerspiegelt zich in de bodemvochtigheid van het ge-
bied (vooral in de bosplaats De Cellen), weergegeven aan de hand van drainageklassen (kaart 
2.7). Op de locaties waar lagen zoals het Lid van Beernem en het Lid van Pittem dagzomen 
komen nattere gronden voor. Daarnaast kan het voorkomen van kleilagen op geringe diepte 
zorgen voor stuwwatertafels. Ter hoogte van De Cellen zorgt de klei van Beernem voor stuwwa-
tertafels in de winter. Dit komt verder aan bod bij de bespreking van de grondwatertafel. 
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2.2.2.2 Bodemtextuur, -drainage en -profiel  

De voorkomende bodemtypes zijn weergegeven op de kaart 2.5. 

In de Zandstreek zijn de meeste bodems ontwikkeld op zandig materiaal van Jong-Pleistocene 
ouderdom. 
Het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit zandgronden. Lokaal komen er zandleemgronden, 
ontgraven gronden (kasteeldomein) of (alluviale) kleigronden voor. De meest voorkomende bo-
dem is de spodosol, een sterk uitgeloogde en zure grond. 
 
A) Kleigronden 
Het valleigebied van de Rivierbeek (Rooiveld/Kortrijkstraat) en de Hertsbergebeek (Papenvij-
vers/Breeweg) bestaat uit een 150 m brede strook met vooral zeer natte kleigronden. Kleigron-
den komen ook voor in het noordelijke deel van de bosplaats De Cellen 
EFp: zeer sterk gleyige gronden op klei met reduktiehorizont 
 
B) Lichte zandleemgronden 
Het centrale deel van het bosreservaat bestaat uit natte lichte zandleembodems samen met de 
aangrenzend noordelijke private bosdelen. Deze zandleembodems komen verder nog in het 
noordelijke deel van de bosplaats De Cellen voor. 
Pep: natte gronden op licht zandleem 
 
C) Lemig-zandgronden 
 
De randen van het valleigebied te Rooiveld, de volledige bosplaats Nieuwenhove, grote delen 
van de bosplaats Papenvijvers, de zuidelijke delen van De Cellen en enkele zuidelijke en noor-
delijke bestanden van Kampveld bestaan vooral uit drogere lemige zandgronden. Dit is het 
meest algemene bodemtype in het plangebied. 

Sbp: Droge lemig zandbodem zonder profiel 
Scb: matig droge lemig-zandgrond metstuctuur B horizont. 
Scc:matig droge lemig-zandgrond met duidelijke B horizont – deel van bestand 403a. 
Scg: matig droge lemig zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont. 
Sch: matig droge lemig-zandgronden met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont  
Scp: Matig droge lemig zandbodem zonder profiel of met onbepaalde profiel. 
Sdg: matig natte lemig zandbodem met met duidelijke ijzer en/of humus B horizont. 
Sdh: matig natte lemig-zandgronden met verbrokkelde humus en/of ijzer B horizont  
SdP: matig natte lemig zandbodem zonder profiel of met onbepaalde profiel. 
Sep: natte lemig zandbodem zonder profiel 
 
D) Zandgronden 
Zandgronden worden hoofdzakelijk teruggevonden in de bosplaatsen Kampveld en Papenvij-
vers (noordelijke bestanden). De zandgronden van Kampveld lopen verder door in het gebied 
van Rooiveld. Het meest westelijke deel van De Cellen bestaat tevens uit (vochtige) zandgron-
den. 

Za(b)g: (Zeer) droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horiziont. 
Zbh: Droge zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont. 
Zcg: matig droge zandgronden met duidelijke humus of/en ijzer B horizont. 
Zch: matig droge zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont 
Zdp: mattig natte zandbodem zonder profiel of met onbepaald profiel 
Zdh: mattig natte zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont 
 
E) Veengronden 

Ter hoogte van bestand 650e (Papenvijvers) komt een venige bodem voor. 
 

2.2.3 Hydrografie en hydrologie 

Zie kaarten 2.6 en 2.7. 

Het plangebied is gelegen in het stroomgebied van de Rivierbeek. Dit stroomgebied maakt deel uit 
van het bekken van de Brugse Polders. Het wordt gekenmerkt door een zacht glooiend reliëf. Het 
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hoogste punt van het stroomgebied van de Rivierbeek bevindt zich op ongeveer 50m boven zeeniveau, 
terwijl de monding gelegen is op 5 m boven zeeniveau.  

In het stroomgebied zijn de Rivierbeek en de Hertsbergebeek de voornaamste waterlopen. In het plan-
gebied komen beide waterlopen enkel voor als waterlopen 1e categorie. De Rivierbeek wordt er achter-
eenvolgens benoemd als Rivierbeek, Waardammebeek en Velddambeek (in stroomopwaartse richting). 
De Hertsbergebeek is een vrijwel evenwaardige zijtak als de hoofdloop van de Rivierbeek. Beide water-
lopen zijn in hoofdzaak zuidwest – noordoost – geöriënteerd. Ze vloeien samen net opwaarts van de 
autosnelweg E40 en stroomt verder als de Rivierbeek in noordelijke richting om nabij Moerbrugge uit te 
monden in het kanaal Gent-Oostende. 
 
2.2.3.1 Structuurkenmerken 
 
Zowel de Rivierbeek als de Hertsbergebeek zijn sterk meanderende beken. De uitgeschuurde valleien 
zijn op de meeste plaatsen vrij smal. Ze worden op heel wat plaatsen gekenmerkt door de opeenvol-
ging van een hoger gelegen oeverwal, een lager gelegen vochtige zone dewelke verderaf van de water-
loop langzaam omhoog gaat. De oeverwal is veelal het resultaat van herhaaldelijke depositie van rui-
mingsmateriaal op de oever.  
 
In het kader van de ecologische inventarisatie en visievorming voor het stroomgebied van de Rivier-
beek (WES, 2006) zijn de structuurkenmerken van de Rivierbeek en Hertsbergebeek over het volledige 
traject dat deze geklasseerd zijn als waterlopen 1e categorie, geïnventariseerd evenals de structuur-
kenmerken van enkele bovenlopen. Hieruit is gebleken dat de Rivierbeek en Hertsbergebeek een mati-
ge tot goede meandering vertonen (zie onderstaande figuur). Uitzondering is het afwaartse, ingedijkte 
traject van de Rivierbeek. Het waardevolle meanderingspatroon vindt men veel minder terug in de bo-
venlopen. Diepte- en ondieptepatronen komen frequent voor in zowel beneden- als bovenlopen, maar 
ze zijn niet ten volle ontwikkeld – vermoedelijk door frequente ruimingswerken. Holle oevers komen 
slechts zelden voor. Deze kunnen zich immers enkel ontwikkelen als er geen oeververdediging aanwe-
zig is, er voldoende meandering is en er bomen en struiken op de oevers aanwezig zijn. Deze voor-
waarden zijn zelden allemaal voldaan. De resulterende globale structuurkwaliteit is slechts matig tot 
zwak in de benedenlopen, ondanks het goed ontwikkelende meanderingspatroon. Er is immers op heel 
wat plaatsen oeververdediging aanwezig (betonnen platen of schanskorven) die een verdere natuurlijke 
ontwikkeling met vrije meandering belemmerd. De ecologische inventarisatie vermeldt echter dat deze 
oeververdediging veelal reeds in die mate gedegradeerd is dat de natuurlijke ontwikkeling terug de 
overhand begint te krijgen. De studie vermeldt dan ook dat dit in combinatie met waar mogelijk minder 
intensieve ruimingswerken op relatief korte termijn een sterke verbetering van de structuurkenmerken 
met zich mee kan brengen.  
 



Algemene beschrijving 

Pagina 42 van 126

 

 

Figuur 2.21: Meanderingspatroon (inventarisatie 2004 ikv de ecologische inventarisatie en visievorming voor de 

Rivierbeek, WES) 

 
 

 
Rivierbeek thv Nieuwenhove 

 
Rivierbeek thv bos ten noorden van E40 (De Cellen) 

 
Rivierbeek aan de rand van Nieuwenhovebos 

 
Rivierbeek thv Rooiveld 
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Conclusie: Zowel de Rivierbeek als de Hertsbergebeek hebben over het algemeen een grote potentie 
ifv natuurontwikkeling door het globaal goed ontwikkelde meanderingspatroon.  
 
2.2.3.2 Oppervlaktewaterkwaliteit 
 
In het kader van de ecologische inventarisatie van de Rivierbeek is ook de fysisch-chemische en biolo-
gische waterkwaliteit in kaart gebracht. Uit de resultaten van de meetcampagne van september 2004 
tot en met augustus 2005 is gebleken dat de normen voor basiswaterkwaliteit voor een aantal parame-
ters frequent worden overschreden. De vastgestelde overschrijdingen wijzen op een belangrijke veront-
reiniging ten gevolge van zowel huishoudelijk afvalwater als bemesting. Er werden sterke schommelin-
gen in het zuurstofgehalte vastgesteld in de meeste waterlopen. Dit is nefast voor het waterleven. 
 
Sinds juni 2005 is te Ruddervoorde een RWZI in gebruik genomen dewelke het afvalwater zuivert van 
3600 inwonersequivalenten te Ruddervoorde en Waardamme. Hierdoor neemt de impact van het huis-
houdelijk afvalwater op de waterkwaliteit af. Dit blijkt uit de waterkwaliteitsmetingen uit de databank van 
de VMM (www.vmm.be). Er bevinden zich diverse meetpunten op zowel de Rivierbeek als de Hertsber-
gebeek. Op de verschillende meetpunten op de Rivierbeek wordt een langzame maar gestage verbete-
ring van de Prati-index vastgesteld. Deze index geeft een globaal beeld van de fysisch-chemische 

waterkwaliteit. Voor het meetpunt op de Rivierbeek thv de Stationsstraat (Gruuthuyse kasteel, meet-
punt 900000) wordt sinds het begin van de metingen een gestage afname van de Prati-index vastge-
steld van 8,6 (zwaar verontreinigd) in 1990 naar 3,7 (matig verontreinigd) in 2010. Voor het meer op-
waarts gelegen meetpunt thv de Waterstraat (Nieuwenhove, meetpunt 900500, gelegen opwaarts de 
samenvloeiing van Rivierbeek en Hertsbergebeek) wordt een gelijkaardige tendens vastgesteld (Prati-
index van 6,1 in 1995 evoluerend naar een Prati-index van 3,8 in 2010). 

De waterkwaliteit van de Hertsbergebeek is sinds de metingen telkens wat beter geweest dan deze van 
de Rivierbeek. De positieve tendens is op de Hertsbergebeek evenwel zwakker dan op de Rivierbeek. 
In het meetpunt thv de Kampveldstraat (net opwaarts van de samenvloeiing met de Rivierbeek, meet-
punt 903000) heeft de Prati-index sinds het begin van de metingen (1990) steeds gevarieerd tussen 3 
en 5,5 (dit is matig verontreinigd tot verontreinigd) waarbij een zeer langzame globale afname wordt 
vastgesteld. Verder opwaarts op de Hertsbergebeek wordt een betere waterkwaliteit vastgesteld. In het 
meetpunt thv de Kortekeerstraat te Ruddervoorde (meetpunt 906300) heeft de Prati-index tussen 2000 
en 2010 gevarieerd tussen 2,5 en 5,2. In verder opwaarts gelegen meetpunten zijn zelfs Prati-indexen 
lager dan 2 vastgesteld wat wijst op een goede waterkwaliteit. 
 
De Belgische biotische index (BBI) geeft een indicatie van biologische waterkwaliteit. Gezien de 
vrij slechte fysisch-chemische waterkwaliteit is er weinig plantengroei in de waterlopen en kan verwacht 
worden dat er weinig aquatische macro-invertebraten voorkomen en de biologische waterkwaliteit dan 
ook vrij slecht is. Dit wordt bevestigd door de metingen. Ook hier wordt een langzame positieve tendens 
vastgesteld. 
Voor het meetpunt op de Rivierbeek thv de Stationsstraat (Gruuthuuse kasteel, meetpunt 900000) 
wordt sinds het begin van de metingen een gestage verbetering van de BBI vastgesteld gaande van 
waarden van 0 (uiterst slechte kwaliteit) of 1 (zeer slechte kwaliteit) in de beginperiode (begin jaren ’90) 
naar een BBI van 6 (matige kwaliteit) dewelke is vastgesteld in 2009. Ook ter hoogte van het meetpunt 
thv de Waterstraat (Nieuwenhove, meetpunt 900500) wordt een duidelijke positieve tendens vastge-
steld van een BBI van 2 (zeer slechte kwaliteit) of 3 (slechte kwaliteit) in de jaren ’90 naar 5 (2006, ma-
tige kwaliteit) en 4 (2009, slechte kwaliteit). In het meetpunt op de Hertsbergebeek thv de Kampveld-
straat (meetpunt 903000) is de BBI geëvolueerd van 2 (zeer slechte kwaliteit) (met uitzondering van 
een BBI van 4 in 1992) in de jaren ’90 naar een BBI van 5 (matige kwaliteit) in 2005 en 2009 (geen me-
tingen in de tussenliggende jaren). 

Conclusie: De oppervlaktewaterkwaliteit (zowel fysisch-chemisch als biologisch) is over het algemeen 
matig en vormt bijgevolg een beperkende factor voor natuurontwikkeling. Er wordt evenwel een gestage 
positieve evolutie van de waterkwaliteit vastgesteld. 
 
2.2.3.3 Overstromingsproblematiek – oppervlaktewaterpeilen en -debieten 
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In het stroomgebied van de Rivierbeek treden vrij regelmatig overstromingen op. Het valleigebied van 
de Rivierbeek en de Hertsbergebeek (en ook van de bovenlopen) is aangeduid als van nature over-
stroombaar gebied door overstromingen vanuit de waterloop (zie kaart 2.6). Omvangrijke delen van 
het valleigebied van de Rivierbeek en Hertsbergebeek (1e categorie) zijn aangeduid als effectief over-
stromingsgevoelig op de watertoetskaarten (zie kaart 2.6). 

De overstromingen treden de laatste jaren vooral in de vallei van de Rivierbeek en Hertsbergebeek (1e 
categorie) op, terwijl vroeger ook meer opwaarts overstromingen optraden. Waarschijnlijk is de over-
stromingsproblematiek ten gevolge van de versnelde waterafvoer verschoven naar meer afwaartse ge-
bieden.  
 
Het oppervlaktewaterpeil wordt zowel op de Rivierbeek als op de Hertsbergebeek reeds vanaf begin 
1982 geregistreerd. Beide meetpunten zijn gesitueerd op een locatie waar een weg effectief overstro-
mingsgevoelig gebied in de vallei van de beek kruist. De meetpunten zijn gesitueerd opwaarts van de 
samenvloeiing van Hertsbergebeek en Rivierbeek. Het meetpunt op de Hertsbergebeek is iets meer 
stroomafwaarts (en dus iets lager) gelegen dan het meetpunt op de Rivierbeek. Uit de meetreeksen kan 
een langzame stijging van de maximale peilen afgeleid worden. Het hoogste geregistreerde peil op de 
Rivierbeek is 9,512 mTAW en is in december 2011 geregistreerd. Dit is de enige overschrijding van 
9,5mTAW sinds de start van de metingen. Op de Hertsbergebeek werd het hoogste waterpeil geregi-
streerd in juli 2005, namelijk 8,7 mTAW. In december 2011 werd dit peil ook sterk benaderd (8,668 
mTAW). 

Figuur 2.22: peilverloop van Rivierbeek en Hertsbergebeek 1984-2004 (bron: VMM) 

 
Wat de laagwaterpeilen betreft, blijkt een frequenter optreden van extreem lage peilen in de jaren ’90 
in de Rivierbeek. Zowel in de Rivierbeek als de Hertsbergebeek zijn er vanaf 1998 slechts weinig ex-
treem lage peilen opgetreden. Opvallend is evenwel dat het laagste peil sinds het begin van de metin-
gen op de Rivierbeek is geregistreerd in september 2011 (nl. 6,781mTAW), wat betekent dat het laag-
ste en hoogste peil met een nauwelijks 3 maanden tussentijd zijn opgetreden. Dit benadrukt de neer-
slaggevoeligheid van de Rivierbeek. In zeer droge omstandigheden zakt het waterpeil in de Rivierbeek 
thv het meetpunt beneden 7 mTAW (veelal tussen 6,9 en 7mTAW). Ter hoogte van het meetpunt op de 
Hertsbergebeek situeren de laagste peilen zich tussen 6,1 en 6,2 mTAW. Bij deze laagste peilen staat 
de waterloop quasi droog. 
 
Hoogteligging maaiveld – diepte insnijding 
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Het debiet in de Rivierbeek en de Hertsbergebeek is zeer variabel. In de Rivierbeek zijn debieten 
waargenomen tussen 0 en 8 m³/s. In december 2011 werd een extreem hoog debiet vastgesteld van 
8,414 m³/s. Het grootste gedeelte van het jaar is het debiet evenwel lager dan 1 m³/s. De invloed van 
neerslag is zeer belangrijk. De basisafvoer is dan ook klein, maar lijkt sinds het begin van de metingen 
in 1983 licht te zijn toegenomen van minder dan 0,05 m³/s tot iets meer dan 0,1 m³/s. Vermoedelijk is 
de drainerende invloed van de Rivierbeek ten aanzien van de grondwatertafel toegenomen doordat de 
beek zich dieper heeft ingeschuurd. 

In de Hertsbergebeek is een maximaal debiet van bijna 7 m³/s opgemeten in juli 2005. In december 
2011 werd dit maximale debiet benaderd. Net als op de Rivierbeek is het debiet in de Hertsbergebeek 
veelal lager dan 1 m³/s en is de invloed van neerslag groot. De basisafvoer lijkt ook hier licht te zijn toe-
genomen sinds het begin van de metingen in 1986 van minder dan 0,05 m³/s naar iets meer dan 0,05 
m³/s. De stijging is evenwel beperkter. 
 
Conclusie: In de valleien van de Rivierbeek en de Hertsbergebeek treden vrij regelmatig overstromin-
gen op. De piekpeilen zijn in het afwaartse gedeelte van zowel de Rivierbeek als de Hertsbergebeek 
toegenomen. Dit kan verklaard worden door de versnelde waterafvoer door rechttrekkingen van boven-
lopen, de toename van verharde oppervlakte en van kunstmatige drainage. Ook lijkt er een langzame 
toename van de basisafvoer te zijn opgetreden, wat kan verklaard worden door een diepere inschuring 
van de beken met een sterkere drainerende invloed op het grondwater tot gevolg.  
 
2.2.3.4 Grondwaterkwantiteit 
 
De bodemkaart – meer bepaald de drainageklasse – geeft een eerste beeld van de waterhuishouding 
(zie kaart 2.7). Hieruit blijkt dat de valleien van de Rivierbeek en de Hertsbergebeek worden geken-
merkt door natte tot zeer natte gronden. De gronden buiten deze valleigebieden zijn over het algemeen 
droger. In de nabijheid van de valleigronden komen vooral de drainageklassen b en c voor (droge en 
matig droge gronden). Op iets grotere afstand komt daarentegen de drainageklasse d (matig natte 
gronden) frequent voor. Daarnaast komen er ook in beperkte mate stuwwatergronden voor. Dit zijn 
gronden met drainageklasse h of i die nat tot zeer nat zijn door het ondiep voorkomen van een weinig 
doorlatende laag (kleilaag). Het water accumuleert immers boven deze weinig doorlatende laag met 
ondiepe grondwaterstanden tot gevolg. 
  
Er is één meetpunt van de VMM (freatisch meetnet) gelegen binnen het plangebied, meer bepaald het 
meetpunt 156/73/6. Dit meetpunt bevindt zich net buiten het Nieuwenhovebos (thv akkerland aan de 
Kampveldstraat) en nabij de rand van het plangebied. Dit meetpunt wordt slechts beperkt bemeten (on-
geveer 2 maal per jaar) zodat dit geen gedetailleerd beeld geeft van de grondwaterpeilschommelingen. 
Gezien er peilfilters op verschillende diepte voorzien zijn, biedt dit wel informatie mbt kweldruk. In de 
bovenste peilfilter (3 m beneden maaiveld) schommelt het grondwaterpeil sinds het begin van de me-
tingen (januari 2004) tussen 10,2 en 11,8 mTAW, terwijl het maaiveld er zich op 12 mTAW bevindt. De 
grondwatertafel bevindt zich op basis van de beschikbare meetresultaten bijgevolg op ongeveer 0,2 tot 
1,8 m beneden maaiveld.  
Uit vergelijking van de meetresultaten voor de peilfilters op verschillende diepte (op 3m, 8,5m en 12m 
beneden maaiveld) blijkt dat er soms in de zomer / het najaar (namelijk in 2009 en 2010) hogere water-
peilen worden vastgesteld in diepere peilbuizen wat wijst op een belangrijke kweldruk.  
 
In het kader van de ecologische inventarisatie van de Rivierbeek (WES, 2006) zijn diverse mee-
traaien van april 2004 tot en met maart 2005 tweewekelijks opgemeten (waterpeil). Daarnaast is een-
malig de grondwaterkwaliteit gemeten. Relevant voor het plangebied zijn de meetraaien in het Nieu-
wenhovebos en het Rooiveldbos (2 meetraaien). Belangrijke nuance bij deze meetresultaten is dat de 
winter 2004-2005 een vrij droge winter was. Waarschijnlijk zal het grondwaterpeil in de winter frequent 
hoger zijn dan de in het kader van deze studie opgemeten grondwaterpeilen. 
 
Meetraaien Rooiveld 

Onderstaande figuur geeft de locatie van de meetraaien weer. Het betreft een meetraai ten noorden 
van de Rivierbeek en een meetraai ten zuiden ervan. Beiden staan in het verlengde van elkaar. De 
meetraai bestaat telkens uit een peilbuisdoublet (ondiepe en diepere peilbuis) vlakbij de Rivierbeek om 
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het optreden van kwel na te gaan. Daarnaast komen diverse peilbuizen op variabele afstand van de 
Rivierbeek voor. 

Ter hoogte van de meetraaien is er een vrij uitgesproken reliëf: vlakbij de waterloop bevindt zich telkens 
een duidelijke oeverwal, verderaf is er een lager gelegen zone waarna er een hoger gelegen gebied 
voorkomt. Bij de noordelijke meetraai betreft het vrij sterk hellend terrein. 

Figuur 2.23: raai met peilbuizen in bosreservaat Rooiveld 

 
 
Onderstaande grafiek geeft een dwarsprofielcurve van beide meetraaien weer (excl. diepere peilbui-
zen). Links op de grafiek bevindt zich de noordelijke meetraai, rechts de zuidelijke. De Rivierbeek situ-
eert zich centraal. Uit deze grafiek blijkt duidelijk de drainerende invloed van de Rivierbeek. Deze strekt 
zich bij de meetraai langs de noordzijde uit tot ongeveer 40 m afstand en aan de zuidzijde tot ongeveer 
50 m afstand. Dit is een vrij grote afstand, wat normaal is voor een zandige bodem. 

Bij de zuidelijke meetraai vallen de diepere grondwaterstanden ter hoogte van de lager gelegen zone 
op. In deze zone komen diverse greppels voor die vrij diep zijn (ongeveer een halve meter). Deze grep-
pels hebben een drainerende werking met verlaagde grondwaterstanden tot gevolg. Verderaf van de 
Rivierbeek, in de hoger gelegen zone, komen ook greppels voor, maar deze zijn ondieper waardoor ze 
een beperktere drainerende invloed hebben. 

Alle peilbuizen vertonen vrij sterke seizoenale schommelingen. In de zomer zakt het grondwater vrij 
diep weg (tot ongeveer 1,9 m beneden maaiveld vlakbij de Rivierbeek). Bij de zuidelijke meetraai stijgt 
het grondwater in het voorjaar tot ongeveer 1 m beneden maaiveld. Bij de noordelijke meetraai worden 
ondiepere grondwaterstanden vastgesteld (tot 0,55 à 0,6 m beneden maaiveld). 

Betreffende het voorkomen van kwel thv de peilbuisdoubletten is er vrij sterke kwel opgetreden in het 
voorjaar van 2004 ten zuiden van de Rivierbeek. Voor het overige treedt er zowel kwel als infiltratie op 
ter hoogte van beide peilbuisdoubletten. 
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Figuur 2.24: dwarsprofielcurve grondwaterpeilen raai Rooiveld (04/2004 – 03/2005) 
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Meetraai Nieuwenhovebos 

Onderstaande figuur geeft de locatie van de meetraai weer. De meetraai bestaat uit een peil-
buisdoublet (ondiepe en diepere peilbuis) vlakbij de Rivierbeek om het optreden van kwel na 
te gaan. Daarnaast komen diverse peilbuizen op variabele afstand van de Rivierbeek voor. 
Op basis van de meetresultaten is in de ecologische inventarisatie geconcludeerd dat er 
vlakbij de Rivierbeek (vrij sterke) kwel optreedt het hele jaar door. Er blijkt bovendien een 
duidelijke drainerende invloed van de Rivierbeek (zie ook onderstaande grafiek uit de ecolo-
gische inventarisatie). De grondwatertafel bevindt zich in de drie peilbuizen dichtst bij de wa-
terloop gelegen heel wat dieper (ongeveer 1,5 m diep bij de hoogste grondwaterstand) dan 
in de twee verderaf gelegen peilbuizen (grondwatertafel op ongeveer 80 cm diepte bij de 
hoogste grondwaterstand). Rekening houdende met de inplanting van de peilbuizen ten op-
zichte van de Rivierbeek betekent dit dat de drainerende invloed tot op 50 à 60 m afstand 
van de waterloop reikt. 
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Figuur 2.25: raai met peilbuizen in Nieuwenhovebos 

 
 

Figuur 2.26: dwarsprofielcurve grondwaterpeilen raai Nieuwenhovebos (04/2004 – 03/2005) 
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Conclusie: Uit de beschikbare meetresultaten blijkt een belangrijke drainerende invloed van 
de Rivierbeek op de grondwatertafel tot op een afstand van ongeveer 50 m van de beek. 
Daarnaast hebben aanwezige greppelstructuren lokaal een belangrijke drainerende invloed 
op de grondwatertafel. Dit is vastgesteld bij de meetraai ten noorden van de Rivierbeek in 
het kader van de ecologische inventarisatie. 
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2.2.3.5 Grondwaterkwaliteit 
 
De grondwaterkwaliteit in het plangebied wordt in beeld gebracht aan de hand van enerzijds 
de grondwaterkwaliteitsmetingen in het kader van de ecologische inventarisatie van de Ri-
vierbeek en anderzijds de beschikbare grondwaterkwaliteitsmetingen van de VMM (meet-
punt 156/73/6, zie ook hoger). 
 
Uit de grondwaterkwaliteitsmetingen uitgevoerd in het kader van de ecologische inventari-
satie blijkt voor de meetraaien te Nieuwenhove en Rooiveld (zie ook hoger) het volgende: 

• De pH schommelt veelal tussen 6,5 en 7,5 maar er zijn ook enkele waarden boven de 7,5 
geregistreerd. De hogere pH-waarden (>7) zijn vooral in de zuidelijke meetraai in Rooi-
veld geregistreerd. 

• De geleidbaarheid schommelt veelal tussen 600 en 800 µS/cm, wat vrij hoge waarden 
zijn. In sommige peilbuizen wordt een geleidbaarheid tussen 800 en 1000 µS/cm vastge-
steld. In Nieuwenhove wordt bij de verder van de Rivierbeek gelegen peilbuizen echter 
een duidelijk lagere geleidbaarheid gemeten.  

• De chlorideconcentraties variëren tussen 30 en 80 mg/l wat vrij hoge waarden zijn (de 
richtwaarde in milieukwaliteitsnorm voor grondwater is <25 mgCl/l); 

• Er worden vrij hoge sulfaatconcentraties opgemeten. In Rooiveld is de concentratie veel-
al tussen 100 en 200 mg SO4/l gelegen. In Nieuwenhove worden lagere concentraties 
gemeten (tussen 30 en 90 mg SO4/l).  

• In de zuidelijke meetraai in Rooiveld worden steeds calciumconcentraties van meer dan 
100 mg/l gemeten. In de zuidelijke meetraai zijn waarden tussen 40 en 80 mg/l vastge-
steld. In Nieuwenhove zijn nog lagere waarden opgemeten (tussen 20 en 53 mg/l Ca en 
een uitschieter van 7,5 mg Ca/l in de verst van de Rivierbeek gelegen peilbuis). 

• In Rooiveld liggen de magnesiumconcentraties tussen 10 en 20 mg/l. In Nieuwenhove 
zijn lagere concentraties gemeten (tussen 3 en 10 mg Mg/l) wat vrij lage waarden zijn. 

• De gemeten natriumconcentraties liggen veelal tussen 20 en 40 mg Na/l. In Rooiveld 
worden over het algemeen iets hogere concentraties opgemeten dan in Nieuwenhove. 

• De kaliumconcentraties lopen maximaal op tot 7 mg/l. De concentraties zijn in Rooiveld 
veelal iets hoger dan in Nieuwenhove. 

• De ammoniumconcentratie varieert vrij sterk van waarden beneden de detectielimiet tot 
0,86 mg/l, wat een overschrijding van de maximaal toelaatbare concentratie betekent. 

• De gemeten nitraatconcentratie is meestal laag (< 1mg NO3/l). In enkele peilbuizen in 
Nieuwenhove worden iets hogere waarden gemeten. Opmerkelijk is de overschrijding 
van de MTC (50 mg NO3/l) opgemeten in 1 peilbuis in Rooiveld (nl. de verst van de Ri-
vierbeek gelegen peilbuis ten noorden van de Rivierbeek). 

• De nitrietconcentratie is in alle peilbuizen (zeer) laag. 

De metingen in de diverse meetraaien geven de indruk dat het grondwater in Rooiveld (en 
dan vooral in de zuidelijke meetraai) iets sterker onderhevig is aan een basische invloed dat 
het grondwater in Nieuwenhove. Gezien het eenmalige metingen betreft, kan hieruit echter 
niet met zekerheid een conclusie getrokken worden.  
 
Uit de beschikbare grondwaterkwaliteitsmetingen van de VMM (meetpunt 156/73/6, zie 
ook hoger) blijkt het volgende: 

• De pH ligt grosso modo tussen 5 en 6. De meting in oktober 2007 vormt hierop een grote 
uitzondering (pH-waarde groter dan 7). Daarnaast zijn er in de diepste peilfilter (op 12 m 
diepte) veelal hogere pH-waarden vastgesteld (vaak rond 6 of hoger). 

• De geleidbaarheid is vrij laag en schommelt over het algemeen tussen 200 en 400 
µS/cm. In de diepste peilfilter worden veelal lagere waarden vastgesteld dan in de peilfil-
ters erboven. 

• De chlorideconcentraties fluctueren vrij sterk in de bovenste peilfilter (tot op 3 m beneden 
maaiveld). Op grotere diepte zijn deze concentraties constanter. In de middelste peilfilter 
liggen ze veelal tussen 30 en 35 mg Cl/l, terwijl ze in de diepste peilfilter iets lager zijn 
(rond 30 mg Cl/l). 
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• De sulfaatconcentraties zijn in de bovenste peilfilter over het algemeen vrij laag (veelal 
lager dan 40 mg/l). Met de diepte nemen de sulfaatconcentraties evenwel toe. In de 
diepste peilfilter worden dan ook meestal waarden tussen 60 en 70 mg SO4/l gemeten. 

• De calciumconcentratie bedraagt 25 tot 40 mg/l. 
• Veelal is de magnesiumconcentratie tussen 3 en 5 mg/l gelegen. In de bovenste peilbuis 

worden evenwel sterkere variaties vastgesteld (waarden oplopend tot 8 mg/l). 
• De natriumconcentratie schommelt grosso modo tussen 20 en 35 mg/l, met iets lagere 

concentraties in de ondiepste peilfilter. 
• In de bovenste peilfilter worden duidelijk hogere kaliumconcentraties vastgesteld (nl. 

veelal tussen 10 en 30 mg/l) dan in de diepere peilfilters. In deze laatste schommelt de 
concentratie steeds rond 3 mg K/l. 

• De ammoniumconcentratie ligt veelal beneden de detectielimiet. 
• De nitraatconcentratie ligt in de bovenste 2 peilfilters hoog (vaak waarden > 50 mg/l). In 

de diepste peilfilter worden duidelijk lagere waarden vastgesteld (veelal lager dan 20 
mg/l) door de graduele afname van het zuurstofgehalte met de diepte. 

Uit de hierboven besproken meetresultaten blijkt een duidelijke invloed van bemesting. Het 
meetpunt is immers gelegen ter hoogte van akkerland. Dit verklaart de vrij grote verschillen 
met de vastgestelde grondwaterkwaliteit ikv de ecologische inventarisatie. 
 
Conclusie: uit de beschikbare metingen blijkt dat de grondwaterkwaliteit in belangrijke mate 
wordt beïnvloed door het landgebruik (landbouwactiviteiten). Daarnaast manifesteren zich 
vermoedelijk lokaal basische invloeden. De beschikbare informatie is evenwel te fragmenta-
risch om hierover een uitspraak te kunnen doen. 
 
 
 

Samengevat 
� . 
�  

 
 
 
 
 
 
 



Algemene beschrijving 

Pagina 51 van 126

 

2.3 Beschrijving van het biotisch milieu2 

2.3.1 Bestandenkaart 

Er zijn in het plangebied 10 bosplaatsen en 188 (bos)bestanden (uitgezonderd de Cellen zie 
voetnoot 3) onderscheiden met een gemiddelde bestandsoppervlakte van 1,7 ha. De be-
standsgrenzen zijn –mits enkele uitzonderingen- afgestemd op de grenzen van de kadastra-
le percelen. Voor de bestanden werd een volledig nieuwe bestandsnummering opgesteld. 
Het totale visiegebied werd opgedeeld in 10 bosplaatsen (genummerd van 0 tot 9 en vormen 
zo de honderdtallen van de bestandsnummers). De bosplaatsen werden vervolgens inge-
deeld in beheerblokken op basis van fysische grenzen, ze vormen de tientallen van de be-
standsnummers. Vervolgens werd aan ieder bestand een bestandsnummer gegeven. De 
effectieve indeling in bestanden is zo veel mogelijk behouden t.o.v. de oude bestandsinde-
ling. Te Nieuwenhove is de bestandsindeling beperkt aangepast t.o.v. het vorige beheerplan. 
Voor de private bestanden, de bestanden aan de E40 (Nieuwenhove) en voor de bosplaats 
De Cellen werd een volledig nieuwe bestandsindeling opgemaakt. Bijlage x heeft een over-
zicht van de oude en de respectievelijke nieuwe bestandsnummers. 
  
130 van de 188 bestanden bestaan uit bos (incl. aanplanten), de overige bestanden zijn, 
grasland (31 bestanden), akker (14 bestanden), grasland/akker (6 bestanden), heide (1 bestand), 
sportveld (1 bestand) en boomgaard (1 bestand). 
 
In totaal bestaat 56% (219 ha) van het plangebied uit bos.  
 
De bestandenkaart is weergegeven op kaarten 2.8a-b en op kaarten 2.9a-b zijn de bestan-
den verder opgedeeld naar hoofdboomsoort(en). 
 
Een overzicht van de bestanden met weergave van de bestandskenmerken is weergegeven 
in bijlage XX. Ook in de databank Bosbeheerpakket zijn de gegevens met betrekking tot de 
algemene kenmerken op te vragen. 
 
Hieronder volgt een korte beschrijving van de verschillende bosplaatsen in het plangebied 
van zuid naar noord:  

AKKER 
(1,2 ha – 1 bestand) 
Dit private bestand bestaat uit een groepsgewijze aanplanting en twee recent gegraven poe-
len. Tussen de beplantingen wordt een breed gemaaid pad onderhouden en loopt een 
gracht met een waardevolle flora (Gele waterkers, waterweegbree, Groot moerasscherm en 
waterranonkel). 

PAPENVIJVERS 
(116,4 ha – 50 bestanden) 
Deze bosplaats is gelegen in agrarisch gebied. Een groot deel van de bestanden bestaat uit 
verpachtte akkers en intensief beweidde graslanden langs de Hertsbergebeek. Langs de 
Papenvijversstraat komen verschillende spontane verbossingen met Boswilg voor. Verder 
komen een drietal aanplanten voor. De bosbestanden bestaan hoofdzakelijk uit naaldhout 
(voornamelijk in het oostelijke deel) en enkele beuken en zomereikenbestanden. De ecologi-
sche waarde ligt hem voornamelijk in de aanwezigheid van populieren- en beukendreven. 
Verder komen er verscheidene knotwilgenrijen voor in de graslandcomplexen. Dotterbloem-
grasland komt voor ter hoogte van 650e. 

BREEWEG 
(3,4 ha – 1 bestand) 
Dit intensief beweid grasland (710a) aan de Hertsbergebeek is betrekkelijk soortenarm. Eco-
logische waarden komen hier dan ook niet voor. 

                                                                    
2 Voor de biotische beschrijving is de later toegevoegde bosplaats De Cellen voorlopig weggelaten. 
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ROOIVELD 

(58,2 ha – 36 bestanden) 
 

XX NOG AANVULLEN 
 

KORTRIJKSTRAAT 
(26,1 ha – 16 bestanden) 
 

KAMPVELD 
(71,1 ha – 40 bestanden) 
 

NIEUWENHOVE 
(39,5 ha – 44 bestanden) 
 

DE CELLEN 
(27,7 ha – x bestanden) 
 
2.3.2  Bestandsbeschrijving en dendrometische gegevens 

De oppervlakte van niet-bosbestanden (permanente open plek en water) werd in de bos-
bouwdatabank aan 0,0001 ha gelijkgesteld3 zodat ook betekenisvolle uitspraken kunnen be-
komen worden op niveau van het plangebied en eventueel de bospercelen. Concreet bete-
kent dit dat onderstaande cijfers en grafieken (uitgezonderd deel over de bestandstypen) betrek-
king hebben op het volledige plangebied met uitzondering van de graslanden en akkers in 
eigendom van het ANB en het voetbalterrein te Nieuwenhove. Alle berekende waarden on-
der deze paragraaf hebben enkel betrekking tot de beboste, spontaan verbossende of de te 
bebossen percelen. Ook de bestanden die gelegen zijn in het bosreservaat worden hieron-
der buiten beschouwing gelaten. Hier zijn geen opnames of bestandsbeschrijvingen ge-
beurd. Deze werden wel opgemaakt in het kader van de opmaak van het beheerplan voor 
het bosreservaat (Esher, 2007). 
 

2.3.2.1 Bestandskenmerken 

Bestandstypen 

Het grootste deel van de bosplaatsen in het plangebied (39%) worden ingenomen door loof-
houtbestanden. Het grote aandeel homogene loofhoutbestanden bestaande uit Zomereik (en 
minder Beuk) valt duidelijk op. 

Ongeveer een 12% van het plangebied bestaat uit homogene naaldhoutaanplanten van 
voornamelijk Grove den en Lork (minder Corsikaanse den). Deze bestanden bevinden even-
redig verspreid over het plangebied, uitgezonderd ter hoogte van de Rivierbeek (Rooiveld en 
Kortrijkstraat).  

Ongeveer 4% bestaat wordt gedomineerd door naaldhout of loofhout met bijmenging van 
beiden. Bijmenging in de naaldhoutbestanden bestaat hoofdzakelijk uit spontane verjonging 
van Berk of Zomereik. De bijmenging in de loofhoutbestanden bestaat voornamelijk uit 
naaldhout van eerdere aanplanten waarbij, door dunning, het aandeel loofhout de boven-
hand heeft. 

Het aandeel open plekken (37%) is behoorlijk significant voor het plangebied. Deze bestaan 
voornamelijk uit (verpachte) weilanden en (minder) akkers. 

De te bebossen oppervlakte beslaat ongeveer 8%. Hieronder worden ook de bestanden ge-
rekend die spontaan aan het verbossen zijn. 

 

                                                                    
3
 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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Tabel 2.4: verdeling van de verschillende bosbestandtypes binnen het plangebied. 

Bestandstype Oppervlakte (ha) Rel. oppervlakte (%) 

NH Naaldhout (+80%) 33,09 11,7 

LH Loofhout (+80%) 109,83 38,8 

L+N Loofhout (50-80%) + naaldhout 6,78 2,4 

N+L Naaldhout (50-80%) + loofhout 4,65 1,6 

pOp Permanente open plek 105,17 37,1 

TB Te bebossen 23,87 8,4 

 
Grafiek 2.1: verdeling van de verschillende bestandstypen 
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Leeftijd 

Ongeveer 37% van de bosoppervlakte heeft een bosleeftijd jonger dan 20 jaar. Het betreft 
hoofdzakelijk bosaanplanten in de bosplaats Kampveld, Rooiveld en Papenvijvers. Ook en-
kele spontane verbossingen vallen hieronder. 

De meeste naaldhoutaanplanten zijn tussen de 40 en de 80 jaar oud. Verschillende (homo-
gene) Zomereiken- en Amerikaanse eikenbestanden in de bosplaatsen Nieuwenhove en 
Papenvijvers zijn tevens tussen de 40 en 80 jaar oud. 

Slechts een beperkt deel (14%) is homogeen en ouder dan 80 jaar. Het betreft grotendeels 
homogene beuken- of eikenbestanden in de bosplaatsen Nieuwenhove, Kampveld, Rooiveld 
en Papenvijvers. 

De meeste ongelijkjarige bestanden hebben in de hoofdetage veel bomen die minstens 80 
jaar oud zijn. Deze bestanden hebben een groot aandeel van spontaan ingezaaide soorten. 
Soms betreft het ook (oudere) naaldhoutaanplanten in de bosplaatsen waarbij de spontaan 
ingezaaide soorten in de hoofdetage zijn doorgedrongen. 

Tabel 2.5: globale leeftijd van de bosbestanden 

Leeftijdsopbouw Oppervlakte (ha) Rel. oppervlakte (%) 

1-20 jaar 56,63 36,7 

21-40 jaar 9,38 8,2 



Algemene beschrijving 

Pagina 54 van 126

 

Leeftijdsopbouw Oppervlakte (ha) Rel. oppervlakte (%) 

41-60 jaar 20,36 13,2 

61-80 jaar 11,15 7,2 

81-100 jaar 12,59 8,2 

101-120 jaar 6,4 4,1 

121-140 jaar 2,27 1,5 

Ongelijkjarig 35,59 23,1 

 
Grafiek 2.2: verdeling van de leeftijdscategorieën 
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Sluitingsgraad 

Het overgrote deel van de bestanden heeft een hogere sluitingsgraad (>50%). De bestanden 
met een gemiddelde sluitingsgraad (50-75%) zijn meestal recent gedunde bestanden. Ook 
zijn verschillende Grove dennenbestanden sowieso minder gesloten. De bestanden met een 
lage sluitingsgraad (<50 %) zijn meestal jonge of iets oudere aanplanten. Hierin zitten ook de 
te bebossen oppervlaktes.  

Tabel 2.6: verdeling van de sluitingsgraad binnen het plangebied 

Sluitingsgraad Oppervlakte (ha) Rel.oppervlakte (%) 

< 25 % 38,24 24,8 

25 % - 50 % 8,19 5,3 

50 % - 75 % 54,79 35,5 

> 75 % 53,13 34,4 
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Grafiek 2.3: verdeling van de sluitingsgraad 
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Bedrijfsvorm 

Hooghout, waarbij de bomen als hoogstammen groeien, is de dominante bedrijfsvorm die 
wordt toegepast in de bosbestanden (96,9% van de totale oppervlakte).  

Bestanden 550b (Kampveld) en 662c (Papenvijvers) worden als hakhout geëxploiteerd. Be-
stand 550b bestaat uit hakhout van Zwarte els en Ruwe berk. Bestand 662c bestaat uit hak-
hout van Ruwe berk met opslag van Zomereik.  

In bestand 641a (Papenvijvers) wordt er middelhout teruggevonden. Bestand 641a bevat 
hakhout van Amerikaanse eik met enkele overstaanders van Zomereik.  

  
Tabel 2.7: aandeel van de verschillende bedrijfsvormen 

Bedrijfsvorm Oppervlakte (ha) Rel. oppervlakte (%) 

hooghout 149,58 96,91 

hakhout 2,27 1,47 

middelhout 2 1,3 

Te bepalen 0,5 0,32 

 
Mengingsvorm 

Onder mengingsvorm wordt de ruimtelijke positie van de bomen en/of boomgroepen van 
verschillende soorten binnen een bestand verstaan. Het kan gaan om zowel stamsgewijs of 
groepsgewijs gemengde bestanden als homogene bestanden met één enkele boomsoort. 

Homogene bosbestanden nemen een oppervlakte van 58 ha in, ofwel 37% van het plange-
bied. Dergelijk homogeen bestand bestaat voornamelijk uit Grove den en Lork maar ook uit 
Zomereik en Beuk. 

Gemengde bosbestanden nemen 63% van de bosoppervlakte in, verdeeld over stamsgewij-
ze menging (40%) en groepsgewijze menging (23%). Aanplanten worden meestal groepsge-
wijs aangelegd om het verschil in groeiritme van verschillende soorten te ondervangen. 
 

Tabel 2.8: aandeel van de verschillende mengingsvormen 

Bedrijfsvorm Oppervlakte (ha) Rel. opp. (%) 

homogeen 57,6 37,32 

groepsgewijs 34,54 22,38 

stamsgewijs 62,21 40,3 
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Grafiek 2.4: aandeel van verschillende mengingsvormen 
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2.3.2.2 Boomsoortensamenstelling 

Hieronder zijn de gegevens (op basis van de x bosbouwopnames in 2007, 2011 en 2012) weerge-
geven op niveau van het bosdomein Kampveld.  

Zaailingen 

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

In totaal werden binnen deze hoogteklasse 29 houtige plantensoorten aangetroffen en het 
gemiddelde stamtal voor het volledige plangebied bedraagt 5.954 zaailingen per hectare (zie 
Tabel 2.9). Dit aantal is laag te noemen. De oorzaken zijn velerlei maar hebben meestal te 
maken met de hoofdboomsoort (bvb. Beuk en Amerikaanse eik) die natuurlijke verjonging 
hypothekeert en de aanwezigheid van bramen (meestal in naaldhoutbestanden) die initiële 
verjonging sterk onderdrukt. 

Zomereik en, op een grote afstand, Amerikaanse eik verjongt zich het gemakkelijkst in het 
plangebied (2.184 ex. resp. 629 ex./ha). In verschillende bestanden treedt massale natuurlijke 
verjonging van Amerikaanse eik en (minder) van Amerikaanse vogelkers op. Verdere be-
langrijke natuurlijke verjonging is aanwezig van berk en Gewone esdoorn (521 resp. 527 ex.) 

Overige natuurlijke verjonging is eerder marginaal te noemen en is afkomstig van Hulst, 
Tamme kastanje en Amerikaanse vogelkers. Natuurlijke (inheemse) verjonging is voorname-
lijk terug te vinden in de bosplaats Papenvijvers (10.633 ex./ha). Er is slechts zeer weinig na-
tuurlijke verjonging aanwezig in de bosplaatsen Nieuwenhove (3.543 ex./ha) en (minder) 
Kampveld (4.154 ex./ha).  

Tabel 2.9: totaal aantal zaailingen per soort voor volledig plangebied 

Hoogteklasse Boomsoort Stamtal/ha 

Amerikaanse eik 504 

Gewone esdoorn 454 

Zomereik 416 

berk (G) 209 

Tamme kastanje 165 

Hulst 152 

Gewone es 118 

Amerikaanse vogelkers 116 

Grove den (Gewone den) 97 

Wilde lijsterbes (Gewone lijsterbes) 28 

Beuk 26 

0-49 

Eenstijlige meidoorn 14 
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Hoogteklasse Boomsoort Stamtal/ha 

Sitkaspar 13 

Brem 13 

Grauwe abeel 12 

Ruwe berk 11 

Hazelaar 8 

Europese lork 7 

Ruwe berk 131 

Amerikaanse eik 97 

Sporkehout (Vuilboom) 67 

Brem 43 

Hulst 42 

berk (G) 37 

Amerikaanse vogelkers 30 

Pontische rododendron 28 

Gewone esdoorn 27 

Wilde lijsterbes (Gewone lijsterbes) 12 

Gewone vlier (zwarte vlier) 9 

Schietwilg 7 

Zomereik 7 

Reuzenlevensboom 4 

50-99 

Grove den (Gewone den) 3 

Zomereik 408 

Beuk 47 

Winterlinde (Kleinbladige linde) 40 

Gewone esdoorn 40 

Grauwe wilg 34 

Amerikaanse vogelkers 30 

Ruwe berk 27 

Pontische rododendron 21 

Hulst 19 

Gewone vlier (zwarte vlier) 14 

Wilde lijsterbes (Gewone lijsterbes) 14 

Amerikaanse eik 11 

Rododendron 8 

Brem 7 

Schietwilg 7 

Trosvlier (Bergvlier) 4 

Hazelaar 2 

100-149 

Sporkehout (Vuilboom) 2 

Zomereik 1353 

Haagbeuk 270 

Winterlinde (Kleinbladige linde) 231 

Gewone es 124 

berk (G) 107 

Amerikaanse vogelkers 44 

Beuk 42 

Wintereik 35 

Hulst 31 

Pontische rododendron 28 

150-199 

Amerikaanse eik 17 
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Hoogteklasse Boomsoort Stamtal/ha 

Boswilg 14 

Ruwe berk 9 

Gewone esdoorn 6 

Wilde lijsterbes (Gewone lijsterbes) 4 

 

Tabel 2.10: totaal aantal zaailingen per soort voor volledig plangebied 

Boomsoort
4
 Stamtal/ha 

Zomereik 2184 

Amerikaanse eik 629 

berk (G) 531 

Gewone esdoorn 527 

Winterlinde (Kleinbladige linde) 271 

Haagbeuk 270 

Hulst 244 

Gewone es 242 

Amerikaanse vogelkers 220 

Tamme kastanje 165 

Beuk 115 

Grove den (Gewone den) 100 

Rododendron 85 

Sporkehout (Vuilboom) 69 

Brem 63 

Wilde lijsterbes (Gewone lijsterbes) 58 

Wintereik 35 

Grauwe wilg 34 

Gewone vlier (zwarte vlier) 23 

Schietwilg 14 

Eenstijlige meidoorn 14 

Boswilg 14 

Sitkaspar 13 

Grauwe abeel 12 

Hazelaar 10 

Europese lork 7 

Trosvlier (Bergvlier) 4 

Reuzenlevensboom 4 

Totaal 5954 

 
 

                                                                    
4 Cursief = soorten hoofdzakelijk afkomstig uit kunstmatige verjonging.  



Algemene beschrijving 

Pagina 59 van 126

 

Grafiek 2.5: procentueel aandeel van de zaailingen voor volledig plangebied 
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Struiklaag 

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

Gemiddeld wordt binnen deze laag een stamtal bereikt van 1.113 levende struiken per hec-
tare, verdeeld over 30 houtige plantensoorten. In de drie hoogteklassen zijn Boswilg (337 
ex./ha) en “berk” (215 ex./ha) de talrijkst voorkomende struiksoorten. In de struiklaag komen 
ook Zomereik (74 ex./ha), Amerikaanse eik (64 ex./ha) en Wilde lijsterbes (43 ex./ha) voor. Het 
aandeel Zomereik weerspiegelt grotendeels het belangrijke aandeel van deze soort in de 
aanplanten. 

In sommige bestanden is de struiklaag quasi afwezig maar in heel wat bestanden komt veel-
vuldige natuurlijke verjonging voor van ongewenste soorten als Amerikaanse vogelkers 
(voornamelijk in de private bestanden te Rooiveld en te Nieuwenhove) en Amerikaanse eik maar ook 
van gewenste soorten als Europese vogelkers en Hazelaar ter hoogte van de Rivierbeek te 
Rooiveld.  

Tabel 2.11: totaal aantal struiken per soort voor het volledig plangebied 

Hoogteklasse Boomsoort Stamtal/ha 

Boswilg 151 

Ruwe berk 76 

Zomereik 71 

Amerikaanse eik 60 

berk (G) 37 

Brem 35 

Haagbeuk 27 

Beuk 25 

Amerikaanse vogelkers 23 

Pontische rododendron 23 

Grauwe wilg 23 

Wilde lijsterbes (Gewone lijsterbes) 22 

Sporkehout (Vuilboom) 19 

Gewone es 19 

Winterlinde (Kleinbladige linde) 18 

200-400 

Hazelaar 16 
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Hoogteklasse Boomsoort Stamtal/ha 

Gewone esdoorn 15 

Gewone vlier (zwarte vlier) 11 

Zwarte els 10 

Tamme kastanje 10 

Haagbeuk 9 

Eenstijlige meidoorn 8 

Ratelpopulier (Trilpopulier, Esp) 4 

Zoete kers (Boskers) 4 

Trosvlier (Bergvlier) 4 

Fijnspar 2 

Hulst 1 

Grove den (Gewone den) 1 

Gelderse roos 1 

Sleedoorn 1 

Sporkehout (Vuilboom) 1 

Boswilg 186 

Ruwe berk 39 

berk (G) 38 

Gewone esdoorn 20 

Wilde lijsterbes (Gewone lijsterbes) 14 

Gewone es 12 

Hazelaar 9 

Vogelkers 6 

Sporkehout (Vuilboom) 6 

Tamme kastanje 4 

Zomereik 3 

Zwarte els 2 

Sporkehout (Vuilboom) 1 

Amerikaanse eik 1 

400-600 

Fijnspar 1 

berk (G) 18 

Ruwe berk 7 

Wilde lijsterbes (Gewone lijsterbes) 7 

Tamme kastanje 5 

Amerikaanse eik 3 

Zwarte els 2 

Hazelaar 1 

600-800 

Gewone esdoorn 1 

 

Tabel 2.12: totaal aantal struiken per soort voor het volledig plangebied 

Boomsoort Stamtal/ha 

Boswilg 337 

berk 215 

Zomereik 74 

Amerikaanse eik 64 

Wilde lijsterbes (Gewone lijsterbes) 43 

Haagbeuk 36 

Gewone esdoorn 36 

Brem 35 

Gewone es 31 

Sporkehout (Vuilboom) 27 

Hazelaar 26 

Beuk 25 

Amerikaanse vogelkers 23 

Pontische rododendron 23 
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Boomsoort Stamtal/ha 

Grauwe wilg 23 

Tamme kastanje 19 

Winterlinde (Kleinbladige linde) 18 

Zwarte els 14 

Gewone vlier (zwarte vlier) 11 

Eenstijlige meidoorn 8 

Vogelkers 6 

Zoete kers (Boskers) 4 

Trosvlier (Bergvlier) 4 

Ratelpopulier (Trilpopulier, Esp) 4 

Fijnspar 3 

Sleedoorn 1 

Hulst 1 

Grove den (Gewone den) 1 

Gelderse roos 1 

Totaal 1113 

 

Grafiek 2.6: procentueel aandeel van de struiken in volledig plangebied 
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Boomlaag 

De boomlaag omvat alle exemplaren met een omtrek van meer dan 20 centimeter. Op de 
kaarten 2.9a-b zijn de hoofdboomsoorten per bestand weergegeven. 
 
Uit Tabel 2.13 is vooral de relatieve verhouding tussen de verschillende boomsoorten af te 
leiden. Op basis van het stamtal zijn de belangrijkste boomsoorten van het plangebied Zo-
mereik (21%) en ‘berk’ (Ruwe berk, Zachte berk en berk samen=15%) en gevolgd door Grove 
den. Soorten als Winterlinde, Zwarte els, Haagbeuk en Gewone es weerspiegelen groten-
deels de aanplant. Boswilg en Tamme kastanje (4% en resp 6%) komen wel grotendeels voor in 
de natuurlijke struiklaag. 

Voor het grondvlak en het volume zijn de verhoudingen anders. Hierin neemt Beuk het 
grootste aandeel in (19% en resp 22%) maar ook  maar ook Grove den (19% en resp 19%) en 
Zomereik (14% en resp. 14%) nemen een aanzienlijk aandeel in. Alle naaldhoutsoorten samen 
maken ongeveer 41% uit van het grondvlak en 42% van het houtvolume. Lork en Japanse 
lork nemen voor beide parameters ongeveer 8-9% in. Berk en Amerikaanse eik hebben nog 
een redelijk aandeel van 5-7%. Alle overige soorten hebben zowel voor het grondvlak als het 



Algemene beschrijving 

Pagina 62 van 126

 

volume een aandeel van minder dan 5% of en hebben een beperkt of te verwaarlozen aan-
deel in deze parameters.  

Tabel 2.13: aandeel bomen per soort in volledig plangebied (de uitheemse en andere gebiedsvreemde 

soorten zijn in cursief aangeduid) 

Boomsoort stamtal (ex./ha) grondvlak (m
2
/ha) volume (m

3
/ha) 

Beuk 14 2% 3,47 19% 33,57 22% 

Grove den (Gewone den) 65 9% 3,44 19% 29,15 19% 

Zomereik 148 21% 2,65 14% 21,75 14% 

berk (G) 108 15% 1,28 7% 7,75 5% 

Amerikaanse eik 9 1% 0,89 5% 7,63 5% 

Tamme kastanje 30 4% 0,74 4% 4,93 3% 

Europese lork 9 1% 0,74 4% 7,03 4% 

Japanse lork 12 2% 0,70 4% 7,29 5% 

Corsikaanse den 10 1% 0,68 4% 5,95 4% 

Douglasspar 7 1% 0,64 3% 7,15 5% 

Fijnspar 18 3% 0,51 3% 3,67 2% 

cultuurpopulier 4 1% 0,49 3% 4,64 3% 

Sitkaspar 12 2% 0,49 3% 3,32 2% 

Gewone es 37 5% 0,37 2% 2,29 2% 

Zwarte els 40 6% 0,29 2% 1,14 1% 

Gewone esdoorn 19 3% 0,24 1% 1,19 1% 

Boswilg 42 6% 0,22 1% 0,49 0% 

Winterlinde (Kleinbladige linde) 43 6% 0,21 1% 0,23 0% 

Haagbeuk 37 5% 0,20 1% 0,49 0% 

Reuzenlevensboom 2 0% 0,14 1% 1,35 1% 

Amerikaanse vogelkers 4 1% 0,03 0% 0,09 0% 

Wilde lijsterbes (Gewone lijsterbes) 5 1% 0,03 0% 0,06 0% 

Grauwe abeel 3 0% 0,02 0% 0,09 0% 

Ratelpopulier (Trilpopulier, Esp) 5 1% 0,02 0% 0,00 0% 

Pontische rododendron 4 1% 0,02 0% 0,04 0% 

Sporkehout (Vuilboom) 4 1% 0,02 0% 0,03 0% 

Sleedoorn 3 0% 0,01 0% 0,02 0% 

Vogelkers 3 0% 0,01 0% 0,03 0% 

Hazelaar 1 0% 0,01 0% 0,02 0% 

Zoete kers (Boskers) 1 0% 0,01 0% 0,01 0% 

Gewone vlier (zwarte vlier) 1 0% 0,00 0% 0,01 0% 

Californische cipres 0 0% 0,00 0% 0,01 0% 

Hulst 0 0% 0,00 0% 0,00 0% 
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Grafiek 2.7: procentueel aandeel van de bomen naar grondvlak in volledig plangebied 
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Uit Grafiek 2.8 blijkt voor het volledige plangebied dat zich, zoals ook in natuurlijke bossen 
het geval is, de meeste bomen zich in de lage omtrekklassen (minder dan 0,5 m) te bevinden 
en dan sterk afnemen naargelang de bomen dikker worden. In de lagere omtrekklassen ne-
men berk en Zomereik (aanplanten) een aanzienlijk deel in. Vanaf omtrekklassen van meer 
dan 120 cm komen nagenoeg enkel maar Beuk, Zomereik en Amerikaanse eik voor en zijn 
er maar weinig bomen aanwezig van meer dan 180 cm omtrek.  

Uit Grafiek 2.9 blijkt dat in de middelmatige omtrekklassen (100 tot 130 cm) het aandeel berk 
en Zomereik snel is afgenomen ten voordele van Grove den die dominant aanwezig zijn. 
Zomereik verschijnt dan wel weer dominant, samen met Amerikaanse eik en Beuk, in de 
hogere omtrekklassen. 

Grafiek 2.8: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in volledig plangebied 
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Grafiek 2.9: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in volledig plangebied 

 
Overzichten per bosplaats 

KAMPVELD 

In de laagste omtrekklassen komen een veelheid van soorten voor waarbij Berk en Zomereik 
enkele van de voornaamste soorten zijn. De aanplanten in 550e en 564c worden groepsge-
wijs aangelegd wat weerspiegeld wordt in het aandeel van diverse soorten in de laagste om-
trekklassen. Grove den en in mindere mate Lork nemen het grootste aandeel in in de ge-
middelde omtrekklassen tot en met 120 cm. Ook qua grondvlak neemt Grove den (samen 
met Fijnspar) hier het grootste aandeel in. Zwaardere bomen (meer dan 180 cm) zijn er 
maar zeer weinig en bestaan dan nagenoeg uitsluitend uit Beuk en enkele Zomereiken 

Grafiek 2.10: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in bosplaats Kampveld 
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Grafiek 2.11: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in bosplaats Kampveld 

 
 
NIEUWENHOVE 
In de laagste omtrekklassen komen voornamelijk Berk en Zomereik voor. In de gemiddelde 
omtrekklassen (tot 120 cm) nemen voornamelijk Grove den en Corsikaanse den de hoofd-
moot in qua grondvlak maar ook qua stamtal. In het zwaardere sortiment wordt voornamelijk 
Beuk en enkele Amerikaanse eiken en Zomereiken teruggevonden. 
 

Grafiek 2.12: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in bosplaats Nieuwenhove 
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Grafiek 2.13: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in bosplaats Nieuwenhove 

 
 
PAPENVIJVERS 
Een groot deel van de oppervlakte van de bosplaats Papenvijvers wordt (naast akkers en 
weilanden) ingenomen door aanplanten en spontane verbossingen. Dit wordt ook weerspie-
geld in beide grafieken. Spontane verbossingen gebeuren grotendeels met Boswilg en Berk 
(= hoogstamtal maar laag volume). In de gemiddelde sortimenten (tot 120 cm) komen hoofd-
zakelijk Japanse lork en Grove den voor. Zwaardere bomen komen bijna niet voor uitgezon-
derd enkele Beuken en Zomereiken. 
 
Grafiek 2.14: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in bosplaats Papenvijvers 
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Grafiek 2.15: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in bosplaats Papenvijvers 

 
 
ROOIVELD (excl. Bosreservaat) 
In de bosplaats Rooiveld neemt voornamelijk Gewone esdoorn en (veel minder) Gewone es 
de laagste omtrekklasse in (naast verschillende andere soorten). Een belangrijk aandeel van 
de oppervlakte van de bosplaats Rooiveld wordt ingenomen door aanplanten en spontane 
verbossingen van voornamelijk Zomereik en Berk. Dit wordt ook weerspiegeld in beide gra-
fieken. In de gemiddelde sortimenten (tot 160 cm) komt voornamelijk Sitkaspar en Beuk 
voor. De hogere sortimenten worden hoofdzakelijk ingenomen door Beuk en in mindere ma-
te Tamme kastanje.  
 
Grafiek 2.16: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in bosplaats Rooiveld 

 



Algemene beschrijving 

Pagina 68 van 126

 

Grafiek 2.17: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in bosplaats Rooiveld 

 
 
 
De  Cellen 
 
XX nog aanvullen 
 
Grafiek 2.18: stamtal t.o.v. de omtrekklasse in bosplaats De cellen 

 

Grafiek 2.19: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse in bosplaats De Cellen 

 

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. Omdat Tamme kastanje samen met Amerikaanse eik, Japanse 
lork en Corsikaanse den, tot de uitheemse boomsoorten gerekend wordt, wordt al snel het be-
lang van de uitheemse boomsoorten duidelijk in het plangebied: het grondvlak wordt voor bijna 
29% bepaald door uitheemse boomsoorten. Naar stamtal is de aanwezigheid van uitheemse 
boomsoorten iets kleiner (16%): inheems loofhout maakt meer de natuurlijk ingemengde kleine-
re sortimenten in de nevenetage uit. Zie ook Tabel 2.14 en grafiek 2.20. 
 
Tabel 2.14: verhouding tussen inheemse en uitheemse boomsoorten 

Stamtal Grondvlak Volume 
Groep 

(/ha) (%) (m2/ha) (%) (m3/ha) (%) 

Inheems 588 84 13,24 71 121,42 80 

Uitheems 112 16 5,33 29 30 20 

Totaal 700 100 18,57 100 151,42 100 
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Grafiek 2.20: verhouding tussen inheemse en uitheemse boomsoorten. 
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Tabel 2.15 geeft een overzicht van de oppervlakteverdeling van het volledige plangebied vol-
gens herkomst van de hoofdboomsoorten (inheems of exoot) en menging (gemengd of homo-
geen)5. Bijlage XX geeft per bestand het procentuele aandeel van inheems loofhout in de be-
standen. In het plangebied wordt de grootste oppervlakte (29% + 15%) ingenomen door ge-
mengde bestanden met vooral inheemse soorten en een beperkt aandeel exoten (in-
heems/exoot). Daar waar Amerikaanse eik, Tamme kastanje, cultuurpopulier, Corsicaanse den 
of Lork een aandeel hebben in de boomlaag worden deze bestanden aanzien als in-
heems/exoot met of zonder een neven/onderetage van inheemse boomsoorten (gemengd of ho-
mogeen) of exoot. Een klein percentage (3%) wordt ingenomen door gemengde bestanden met 
vooral exoten en met of een beperkt aandeel inheemse soorten. Meestal betreft het mengver-
banden van populier, Amerikaanse eik, Tamme kastanje, Lork en Corsicaanse den. Ongeveer 
3% van de alle bosbestanden bestaan uit een menging van exoten, het betreft meestal bestan-
den met Amerikaanse eik al dan niet met een nevenetage van Tamme kastanje. Tevens komen 
er ook homogene aanplanten voor van Lork of Corsikaanse den of komt uitsluitend Amerikaan-
se eik voor in de boomlaag (7%). Grove den, Zomereik en Beuk zijn bij inheems/homogene be-
standen de meest voorkomende boomsoorten. 
 
Tabel 2.15: 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 (%) 

Geen resultaat Geen resultaat 40 23 

Exoot Gemengd 5,4 3 

Exoot/Inheems Gemengd 5,9 3 

Inheems Gemengd 50,7 29 

Inheems/Exoot Gemengd 26,9 15 

Exoot Homogeen 11,5 7 

Inheems Homogeen 35 20 

                                                                    
5
 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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Inheems/Exoot Homogeen/Gemengd Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Inheems/Exoot Homogeen 1 1 

 

2.3.2.3 Dendrometrische gegevens 

Door ANB West-Vlaanderen werden er in 2007, 50 bosbouwopnames gemaakt in de openbare 
bestanden in beheer van het ANB. Deze gegevens werden gecorrigeerd met de kappingen die 
na deze periode werden uitgevoerd.  

Aanvullend hierop werden in de voorjaar/zomer van 2011 en 2012 een bosinventarisatie uitge-
voerd, waarbij nog eens x proefvlakopnames in private bestanden en in eigendommen van ANB 
en de gemeente Oostkamp werden opgemeten. De inventaris is zowel kwantitatief als kwalita-
tief georiënteerd en dient om enerzijds het stamtal, grondvlak en volume, anderzijds de be-
standssamenstelling te bepalen.  

Alle gegevens zijn ingevoerd in de Acess-databank Bosbeheerpakket (versie 3.48-2.18), die digi-
taal aan dit beheerplan is toegevoegd en waar de dendrometrische gegevens per bosplaats 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 weergegeven. 

De ligging van deze dendrometrische proefvlakken is terug te vinden op kaart 2.8a en 2.8b. In 
bijlage XX worden per bestand het stamtal, grondvlak en volume per hectare vermeld. 
 
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 plekken, te bebossen plekken en water). Het gemiddeld stamtal voor de levende bo-
men beloopt 700 bomen/ha. Het gemiddeld bestandsgrondvlak bedraagt 18,95 m²/ha en het 
gemiddeld bestandsvolume 155,06 m³/ha. Het vrij hoog stamtal en laag grondvlak en volume is 
onder meer te wijten aan de aanwezigheid van heel wat jonge aanplanten en spontane verbos-
singen in enkele bosplaatsen (Kampveld, Papenvijvers, Rooiveld, …).  
 
Dood hout 

Het staand dood hout omvat alle staande dode bomen met een omtrek van meer dan 20 cen-
timeter. Tabel 2.16 geeft een overzicht van het aanwezige staand dood hout. Het aandeel 
staand dode bomen per bestand is weergegeven in bijlage 4. 

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

De hoeveelheid liggend dood hout in de bosbestanden is eerder beperkt en dit is zeker het 
geval in de private bestanden. In de meeste bestanden is dun liggend dood hout aanwezig (zie 
bijlage x). Dikker liggend dood hout komt minder voor en beperkt zich vooral tot de gemengde 
inheemse loofbossen met voornamelijk Beuk en Zomereik te Nieuwenhove en Kampveld.  

Tabel 2.16: Overzicht van het staand dood hout en hun procentueel aandeel 

Boomsoort Sortiment Stamtal (N/ha 
Grondvlak 
(m²/ha 

Volume 
(m³/ha) 

Beuk zeer dik 0,12 0,03 0,43 

Tamme kastanje zeer dik 0,03 0,01 0,07 

Zomereik dik 0,75 0,05 0,50 

Grove den (Gewone den) dik 0,92 0,05 0,46 

Corsikaanse den dik 0,51 0,02 0,17 

Europese lork dik 0,36 0,01 0,16 

Sitkaspar dik 0,37 0,01 0,12 

Tamme kastanje dik 0,11 0,01 0,11 

Ruwe berk dik 0,18 0,01 0,05 

Tamme kastanje dun 12,13 0,10 0,52 

Zomereik dun 2,33 0,03 0,17 
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Boomsoort Sortiment Stamtal (N/ha 
Grondvlak 

(m²/ha 

Volume 

(m³/ha) 

Ruwe berk dun 2,36 0,01 0,04 

Sitkaspar dun 0,73 0,01 0,04 

Gewone esdoorn dun 1,88 0,01 0,03 

Reuzenlevensboom dun 0,24 0,00 0,02 

Boswilg dun 0,25 0,00 0,02 

Zwarte els dun 1,63 0,01 0,02 

Amerikaanse eik dun 0,26 0,00 0,01 

Grove den (Gewone den) dun 0,20 0,00 0,01 

berk (G) dun 0,12 0,00 0,00 

Totaal 25,88 0,37 2,97 

Verhouding dood tov levend staand hout 3,7% 1,95% 1,91% 

 
De hoeveelheid dood hout ligt onder de vooropgestelde richtlijn van de Criteria Duurzaam Bos-
beheer die een richtwaarde van 4% van het bestandsvolume als dood hout voorop stelt. Hierin 
zit zowel staand als liggend dood hout vervat, gespreid over alle omtrekklassen. Voor het volle-
dige plangebied is dit 1,95% énkel voor het staand dood hout. De enige bosplaats die deze 
norm vlot halen is Nieuwenhove (5,75 %). Ook hier weer zal het aandeel van de aanplanten per 
bosplaats het percentage dood hout per bosplaats beïnvloeden. 

Een goede spreiding over alle dikteklassen is beperkt gezien het meeste staand dood hout een 
omtrek heeft van 20 tot 60 cm. 
 
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 naaldhoutbestanden zijn aangeduid als biologisch waardevol en ook de hp+ 
graslanden zijn zo aangeduid, al dan niet met zeer waardevolle elementen. De meeste graslan-
den worden echter als biologisch minder waardevol gekarteerd.  

De heiden, heischrale graslanden en pioniersvegetaties binnen deze heiden krijgen een hoge 
biologische waardering. Deze natuurtypes nemen kleine oppervlaktes in en zijn meestal beperkt 
tot lijnvormige of puntvormige landschapselementen. 

Op de kaart staan nog enkele percelen aangeduid als akker of grasland. In de praktijk zijn er 
hiervan al een deel bebost (n). 

Op kaart 2.11 is de geactualiseerde BWK (2010) voor het plangebied weergegeven. In het plan-
gebied onderscheidt men volgende karteringseenheden of vegetatiekundige formaties: 

Vijvers 

Vijvers zijn bijna volledig afwezig in het plangebied alleen in de bosplaatsen Rooiveld en De 
Cellen komen twee eutrofe plassen (ae) voor (430a en bestand x) die als zeer waardevol wordt 
aanzien. Daarnaast werd er ook nog een een veedrinkpoel (kn) gekarteerd in de bosplaats 
Kortrijkstraat op de rand van het bosreservaat ter hoogte van bestand 330b.  
 
Heiden 

Echte heide is volgens de BWK niet aanwezig in het plangebied. Wel komt er in de rand van 
bestand 560d te Kampveld Pijpenstrootje en Struikheide voor (k(cm) in combinatie met k(cg)). 
Momenteel is er 0,35 ha aan heide en heischraal grasland aanwezig in het plangebied. In de 
praktijk is de oppervlakte aan heide wat groter (vooral door de aanwezige randzones). Droge 
heide komt verder zeer fragmentarisch (totaal ± 1 ha minder ontwikkelde heide ) voor in het plange-
bied, namelijk in enkele kleinere plekken in bosplaats Rooiveld (bestand 332a-332b en rand van 
410d). Deze zones zijn niet weergegeven op de BWK.  
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Akkers 

Binnen het plangebied werd ongeveer 58,4 ha akkers gekarteerd (bs). Grotere aaneengesloten 
akkers zijn nog terug te vinden in het zuidelijk deel van de bosplaats Papenvijvers. Een deel 
van die akkers zijn recent bebost (of spontaan verbost) geworden (18,8ha). Verder komt er nog 
11 ha aanplanten voor (n). 
 
Graslanden 

In totaal zijn er 101 ha aan grasland (hp, hp*, hr en hx) in het plangebied aanwezig. Ongeveer 
24 ha van deze graslanden zijn momenteel bebost of zijn spontaan tot bos aan het ontwikkelen. 
De meeste graslanden zijn permanente cultuurgraslanden, veelal soortenarm (hp) maar ook 
met relicten van halfnatuurlijke graslanden (hp+) zoals 332f en 440c in Rooiveld, de bronweide 
145b te Nieuwenhove en de natte weide (zuidelijk deel van 650e) met grote zeggenvegetatie 
(mc) in de Papenvijvers. Ruigten met enkel algemene soorten (ku-) op voormalig akkerland zijn 
terug te vinden in bestanden 620a en 662c in de bosplaats Papenvijvers. Deze bestanden zijn 
nu deels spontaan aan het verbossen. 
 
Beuken-Eikenbossen 

Zure eikenbossen (qs) nemen het grootste deel van het plangebied in al dan niet met bijmen-
ging van Beuk of naaldhout.  

Ter hoogte van bestand 440c in de bosplaats rooiveld komt Eiken-Haagbeukenbos voor (qa – 
Stellario-Carpinetum). Verder komt dit type nog voor in het noordelijk deel van de bosplaats De 
Cellen. 

Beukenbossen komen beperkt maar verspreid voor in het plangebied. Te Rooiveld, Kampveld, 
Nieuwenhoven en in veel mindere mate Papenvijver zijn enkele bestanden gekarteerd als zuur 
Beukenbos (fs – Fago-Quercetum), een veelal minder ontwikkeld bostype zonder Wilde hyacint.  
 
Vallei- en moerasbossen 

In de nattere delen van Rooiveld en in bestand x (De Cellen) is een bostype gebonden aan val-
leien gekarteerd. Deze bestanden worden gekarteerd als alluviaal Essen-Olmenbos (va – Ulmo-

Fraxinetum). Een deel van deze bestanden is ingeplant met Populier.  
 
Populieraanplanten 

Zuivere populieraanplanten komen maar beperkt voor in het plangebied en dan nog uitsluitend 
in de bosplaatsen Nieuwenhove (oostkant), Rooiveld en De Cellen ter hoogte van de Rivier-
beek. Populieraanplant op vochtige bodem (lhi) komt enkel voor in bestand 440a te Rooiveld. 
Populieraanplant op drogere gronden (lhb) of vochtiger gronden (lh) zijn in drie bestanden 
(330c, 400a en 401a) aanwezig te Rooiveld en de Kortrijkstraat en in bestanden (x) in de bos-
plaats De Cellen. Dit type wordt meestal als zeer waardevol gecatalogeerd wegens de relic-
taanwezigheid van alluviaal essen-olmenbos of eiken-haagbeukenbos (De Cellen) in deze bos-
sen. Een deel van bestand 400a wordt ook als hf (moerasspirearuigte)- gecatalogeerd. 
 
Naaldhoutaanplanten 

Naaldhoutaanplanten zijn verspreid over het plangebied aanwezig. Het betreft vooral naaldhou-
taanplanten van Lork en ook Corsicaanse den en Douglas, met ondergroei van struiken en bo-
men (pmb), in enkele bestanden is dit beperkt tot bramen en varens (pms). Het grootste deel 
betreft echter aanplanten zonder ondergroei (pa). Verder zijn er nog met Grove den ofwel met 
ondergroei van bomen en struiken (ppmb) ofwel met bramen en varens (ppms). Een deel van 
deze bestanden zijn ondertussen al gekapt voor omvorming of voor heideherstel (zoals ter 
hoogte van het bosreservaat: 332a/b). 
 
Struwelen 

Te Kampveld (560d, 561a + deel 560b en 562a), aan de E40 te Nieuwenhove (100b/d) en in de 
bosplaats Papenvijver (deel 610c) zijn enkele percelen als struweel (sz) aangeduid. Deze stru-
welen zijn ontstaan na kaalkappen die spontaan aan het verbossen zijn met berk. De kaalkap in 
bestand 560d werd in het kader van heideherstel uitgevoerd. Doornstruweel (sp) is terug te vin-
den in bestand 420b te Rooiveld. In de bosplaats De Cellen komt een spontaan verbossende 
kapvlakte (se) voor. 
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Kasteelpark 

Ter hoogte van het kasteel De Cellen en aan het kasteel te Rooiveld wordt een deel gekarteerd 
als kasteelpark (kpk), sommige met zeer waardevolle elementen (fs of qs). 
 
Urbane gebieden, bebouwing 
Komt voor onder de vorm van halfopen of open bebouwing met beplanting (ua), voormalige op-
slagplaats van de gemeente Oostkamp aan de E40 die nu weliswaar aan het verbossen is (ui) 
of bebouwing in agrarische omgeving (ur). 

Lijnvormige structuurelementen 
Dreven worden voornamelijk teruggevonden in de bosplaatsen Kampveld en Papenvijvers. 
Vrijwel alle dreven (kbq, kbf, kbp, kblar) worden als waardevolle elementen gekarteerd. Deze 
worden gekarteerd als bomenrijen met aanduiding van de hoofdboomsoort. De meest voorko-
mende dreven zijn eikendreven (q), populierendreven (p) en beukendreven (f). Alleen in de bos-
plaats Nieuwenhoven wordt een dreef ter hoogte van bestand 166a als zeer waardevol gekar-
teerd (met struisgrasvegetaties, k(ha)). Verder komt een zeer waardevolle dreef tussen bestand 
411a en 420c voor op een talud met bremstruweel (kh(sg)). Bomenrijen langs de Papenvijver- 
en de Waterstraat werden ook gekarteerd (als tweede eenheid). 
Verdere lijnvormige elementen die voorkomen in het plangebied zijn: perceelsranden met ele-
menten van moerasspirearuigte (k(hf-)) ter hoogte van 621b, houtkanten met dominantie van 
Zomereik (kh(qb)), Zwarte els (kh(vn), ter hoogte van de Vloedhoeve) of gemengde houtkanten 
(khgml, ten zuiden van 411b). 
 
Tabel 2.17: klassen van karteringseenheden in Kampveld (BWK toestand 20010) 

Omschrijving codes Opp. (ha) 

Vijvers ae, kn 0,3 
Akkers bs, hx 62,2 
Natte graslanden en ruigtes hf-, hr, ku- 11,4 
Permanente cultuurgraslanden hp, hp+ 90,3 
Eiken- (en Beuken-)bossen qs, qa, fs 64,9 
Valleibossen va, vn 10,8 
Populieraanplanten lhb, lhi 6,3 
Loofhoutaanplanten n 11 
Naaldhoutaanplanten pa, pi, pms, pmb, ppms, ppmb 55,7 
Kasteelparken kpk 2,3 
Struwelen se, sp, sz 8,1 
Infrastructuur en wegen ya, ui, uv, ur, weg 3,4 
Andere k(..), kb(..), kh(…) 15,53 
Totaal  342,2 

 
2.3.4 Actuele vegetatie 

In mei-juli 2011 en mei 2012 werden in totaal x vegetatie-opnames volgens Braun-Blanquet 
gemaakt in de proefvlakken waar de bosbouwopnames zijn uitgevoerd en 19 vegetatieopna-
mes in open ruimtes en dreven met de Tansley-schaal. Tevens werd gebruik gemaakt van 37 
vegetatieopnames gemaakt volgens de Braun-Blanquetschaal en 17 vegetatieopnames aange-
leverd door ANB West-Vlaanderen. Deze laatste werden allen in 2007 gemaakt. 
 
De situering van de opnames en de aanwezige bos- en vegetatietypes zijn weergegeven op 
kaarten 2.8a en b. In bijlage XX worden deze opnames weergegeven per soort en per vegeta-
tielaag. 
 
De vegetatieopnamen in bos worden vegetatiekundig op naam gebracht met behulp van de een 
identificatieprogramma ‘Bostypologie’ dat in het Bosbeheerpakket (versie 3.46 – 2.18) 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 on-
derscheiden (39 met subtypes erbij), ingedeeld onder 10 bostypegroepen (hoofdletter). In een 
sterdiagram wordt de verwantschap van een vegetatieopname met elk bostype weergegeven. 
Hoe meer het sterdiagram uitwijkt naar een welbepaald bostype, hoe groter de associatie met 
dit bostype. 
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De actuele vegetatiekaart op basis van de bostypologie volgens Cornelis et al. (2009) is weerge-
geven op kaart 2.10. 
 
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 Figuur 2.35). 
 
Voor de duidelijkheid wordt in Tabel 2.18 een overzicht gegeven van de aangetroffen bostypes 
in het plangebied Kampveld volgens de vroeger gebruikte Bos&Groen-indeling (2001) en de 
recentere indeling volgens Cornelis et al. (2009).  
 
Tabel 2.18: aangetroffen bostypes in Kampveld 

Cornelis et al. (2009) Tropres (Roelandt, 2001) 

D1: Essen-Elzenbos met Moerasspirea Ruigt-Elzenbos 

D3: RG [Essen-Elzenbos] met Braam Ruigt-Elzenbos (partim) 

D5: Essen-Elzenbos met Bloedzuring Elzen-Essenbos 

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

H2: Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte 
klaverzuring 

Typisch  Gierstgras-Beukenbos 

H3: Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren Typisch/Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos 

I1: RG [Dennen-Eikenbos] met Gewone braam Bramenrijk Eiken-Beukenbos (partim) 

I2: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpen-
strootje 

Soortenarm Berken-Eikenbos 

I3: RG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse vogel-
kers 

Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos 

I4: RG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse eik Amerikaanse eik-Kastanjebos 

 

Grafiek 2.21: procentueel aandeel van elk bostype (volgens Cornelis, 2009) in het plangebied (na vervolledi-
ging De Cellen) 
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Groep D: Essen-Elzenbos 
 
• D1: ESSEN-ELZENBOS MET MOERASSPIREA 

(� Habitatcode: 91E0: Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (partim) 
Algemeen: Bevat meestal gedegradeerde vormen van andere alluviale bostypes. Meestal vallen hier 
ook voedselrijke elzenbroeken onder die ingeplant zijn met populier of die sterk gedraineerd zijn. 
Meestal zijn deze bossen onderhevig aan een sterke dynamiek (meestal overstromingen, Vandekerk-
hove, 1998). De kruidlaag bevat veel pionierssoorten zoals Moerasspirea, Grote brandnetel, Honds-
draf… 
 
Kampveld: dit bostype komt slechts in één bestand voor, namelijk in het private bestand 
401a aan de Rivierbeek in de bosplaats Rooiveld. In de praktijk blijkt het hier om een ver-
ruigd type van het Essen-Elzenbos met Bloedzuring te gaan. Het betreft een populierenbe-
stand met veel rabatten waarbij de kruidlaag wordt gedomineerd door Grote brandnetel, 
Speenkruid, Muskuskruid en Moerasspirea. Verder komen er soorten als Bosanemoon en 
Dotterbloem voor met Europese vogelkers, Hazelaar en voornamelijk Gewone vlier in de 
struiklaag. 
 

 
foto: Essen-Elzenbos ter hoogte van de Rivierbeek 

Figuur 2.27: bostypespectrum voor het Essen-Elzenbos met Moerasspirea 
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• D3: RG [ESSEN-ELZENBOS] MET BRAAM 

(� Habitatcode: -) 
 
Algemeen: dit bostype omvat voornamelijk recente populieren-aanplantingen, al dan niet in combinatie 
met andere soorten zoals Gewone es, Zomereik, Gewone esdoorn of Zwarte els. Is essentie zijn deze 
bossen afgeleide types van alluviale bostypes zoals Essen-Elzenbossen met Zwarte els en Gewone 
es of Ruigte elzenbossen. In de kruidlaag is de dominantie door zeer algemene nitrofielen (Grote 
brandnetel, Kleefkruid, etc.) en ruderale soorten kenmerkend. In sommige gevallen is een zekere affi-
niteit met ruigte-Elzenbos.  
 
Kampveld: deze rompgemeenschap wordt maar in één bestand te Nieuwenhove terugge-
vonden (162b). Het betreft een aanplant van Populier en Zwarte els gedomineerd door 
Braam.  

Figuur 2.27: bostypespectrum voor het RG Essen-Elzenbos met Grote brandnetel 

 

• D5: ESSEN-ELZENBOS MET BLOEDZURING 

(� Habitatcode: 91E0: Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (partim) 
Algemeen: Dit alluviaal bostype komt meestal lijnvormig voor op plaatsen die periodiek overstromen. 
De boomlaag wordt meestal gedomineerd door Gewone es en Zwarte els. In veel gevallen is echter 
Cultuurpopulier ingeplant. De struiklaag wordt hoofdzakelijk gedomineerd door Hazelaar, Es en Zwar-
te els. De kruidlaag is zeer divers en bevat verschillende typische voorjaarssoorten als Slanke sleutel-
bloem, Bosanemoon, Dotterbloem enz.. 
 
Kampveld: dit bostype komt in een viertal bestanden van het bosreservaat voor (400a, 
401b, 402b en 440a) ter hoogte van de Rivierbeek in de bosplaats Rooiveld. Bijna allemaal 
betreft het populierenbestanden op rabatten al dan niet met bijmenging van Zomereik, Ge-
wone es en Zwarte els. De kruidlaag is zeer divers met soorten als: Dotterbloem, Groot 
heksenkruid, Elzenzegge, Slanke sleutelbloem, Muskuskruid…. 

Figuur 2.27: bostypespectrum voor Essen-Elzenbos met Bloedzuring 
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• D6: ESSEN-ELZENBOS MET GEVLEKTE ARONSKELK 

(� Habitatcode 9160: Sub-Atlantische en midden-Europese Wintereikenbossen en 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 in het algemeen 
zeer productieve standplaatsen waar Gewone es, Gewone esdoorn, Zomereik en Zoete kers bijzon-
der goed groeien. Ook populieren groeien er uitstekend. De vochtige standplaats en kwetsbare voor-
jaarsflora maken het bostype echter minder geschikt voor intensieve houtproductie en recreatie.  

Kampveld: dit bostype komt slechts in één bestanden voor in het plangebied. Het betreft de 
meest oostelijke en laagst gelegen bestand van de bosplaats Nieuwenhove (147c) aan de 
Rivierbeek. Het betreft hier een oudere essenaanplant met een rij omvangrijke populieren 
errond. De dominantie van Speenkruid, Geel nagelkruid en Muskuskruid is hier zeer groot 
samen met een groot aandeel nitrofiele ruigtekruiden zoals Grote brandnetel. 
 

Figuur 2.28: bostypespectrum voor het Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk 

 

Groep 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. Dit subtype is floristisch 
armer dan de bekende Eiken-Beukenbos uit het Zoniënwoud. Naast de beide stekelvarensoorten kan 
braam nogal eens overheersen. In de best ontwikkelde vormen van dit type in het plangenbied komt 
verder nog Ruige veldbies, Witte klaverzuring, Dalkruid (zeer zelden) en bosanemoon voor. De mees-
te bestanden die gecatalogeerd worden onder dit bostype vormen meer een overgangsvorm naar Ei-
ken-Beukenbos met Adelaarsvaren wegens de aanwezigheid van een dun leempakket waarbij de on-
derliggende zandlagen dichter bij de oppervlakte komen te liggen. 
 
Kampveld: dit bostype komt verspreid in het plangebied voor, namelijk te Nieuwenhove en 
Kampveld. Verder komt dit bostype tevens ook voor in enkele bestanden in de bosplaats 
Rooiveld en Papenvijvers. Dit type wordt meestal gedomineerd door Zomereik en Beuk. De 
kruidlaag is vrij eenvormig. Eiken-Beukenbossen met een rijkere kruidlaag worden hoofdza-
kelijk tot het volgend (H3) type gerekend. 
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foto links: Eiken-Beukenbestand met Witte klaverzuring te Rooiveld (401e) – foto rechts : Meestal wordt de krui-
dlaag echter gedomineerd door Braam zoals hier te Nieuwenhove (130a).  

Figuur 2.29: bostypespectrum voor het Eiken-Beukenbos met bosgierstgras en Witte klaverzuring, 
subtype met Brede en Smalle stekelvaren. 

 
 

• H3B: EIKEN-BEUKENBOS MET ADELAARSVAREN, SUBTYPE MET DOMINANTIE ADELAARSVAREN 

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

Algemeen: Deze climaxvorm wordt meestal gedomineerd door Beuk met bijmenging van Zomereik. Door 
vroeger hakhoutbeheer is Beuk meestal verdwenen en domineert Zomereik (of soms Beuk). In het plan-
gebied worden vrijwel slechts enkele monotone beukenbestanden teruggevonden in het plangebied. As-
pectbepalend in de kruidlaag zijn meestal Braam, Adelaarsvaren en Zomereik in de boomlaag. In de 
struiklaag is Wilde Lijsterbes aspectbepalend. Tamme kastanje en Amerikaanse eik zijn er doorgaans 
goed ingeburgerd. In het best ontwikkelde type, dat niet in het plangebied voorkomt, zijn Dalkruid en Lelie-
tje-van-dalen aspectbepalend.  
 
Kampveld: de minder ontwikkelde rompgemeenschap van het Beuken-Eikenbos met Adelaars-
varen werd teruggevonden in een zevental bestanden, hoofdzakelijk in het bosreservaat ten 
noorden van de Rivierbeek en het zuidelijk deel van het kasteelpark te Rooiveld. Een enkel be-
stand te Papenvijvers (611a) wordt ook tot dit type gerekend. Het type is er veelal matig ontwik-
keld en oud-bosplanten (uitgez. Adelaarsvaren) ontbreken. In deze bestanden is er een grote do-
minantie van bramen en Adelaarsvaren.  
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Figuur 2.30: bostypespectrum voor Eiken-Beukenbossen met Adelaarsvaren, subtype met dominantie 
van Adelaarsvaren. 

 
Groep I: Dennen-Eikenbos 
 
• I1: RG [Dennen-Eikenbos] met Gewone braam  

(� Habitatcode: -) 
 

Algemeen: het is een algemeen type op voedselarme gronden met slechts weinig karakteristieke soorten 
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 soorten. Het is een 
minder waardevol type met vaak soortenarme en structuurarme bestanden die vrij recent van oorsprong 
zijn.  

Kampveld: de minder ontwikkelde rompgemeenschap is één van meest verspreide bostypes in 
het plangebied. Dit type neemt ongeveer 13% van de totale oppervlakte in. Grote aaneengeslo-
ten blokken komen hoofdzakelijk voor in de bosplaatsen Kampveld en (in mindere mate) Nieu-
wenhove. Lokaal komen er overgangen voor naar eiken-beukenbos. Dit is bijvoorbeeld het ge-
val te Kampveld. Hier komt Dalkruid zeer sporadisch voor. Verdere kruidlaag is hier afwezig of 
zeer eenvormig waardoor dit bestand eerder tot een rompgemeenschap van het Eiken-
Dennenbos wordt gerekend waarbij er relicten van Eiken-Beukenbossen aanwezig zijn. 

Figuur 2.31: bostypespectrum voor de RG Dennen-Eikenbos met Gewone Braam 
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foto: de kruidlaag in deze rompgemeenschap is meestal zeer banaal. In dit bestand zal braam profiteren van de plotse-
ling lichtinval na exploitatie (bestand 141c te Nieuwenhove). 

 
• I2d: Dennen-Eikenbos met Bochtige smele en Pijpenstrootje, SUBTYPE MET DOMINANTIE VAN 

PIJPENSTROOTJE.  

Algemeen: dit is een verarmde of minder goed ontwikkelde vorm van het subtype met Blauwe bosbes. 
De affiniteit met dit bostype is dan ook sterk. Er is meestal ook een zekere affiniteit met de 
rompgemeenschap met Braam (I1) Berk duikt hier nogal eens op in de nevenetage. De kruidlaag is 
kenmerkend zeer soortenarm door sterke dominantie van grassen (Pijpenstrootje) en/of bramen. De 
aaneensluitende vegetatiemat en dense strooisellaag verhinderen de ontwikkeling van andere soorten 
en een goede verjonging. Extensieve begrazing ev. in combinatie met plaggen is de enige manier om 
deze dominantie te doorbreken. Dit is het typisch bostype die ontstaat doot bebossing van 
heidegronden. De aanwezigheid van Pijpenstrootje kan een goede indicatie zijn voor heideherstel. 
Indien de grasmat niet te dens is duikt soms Struikhei op en neigt het bostype meer naar het subtype 
met Struikhei. 
 
Kampveld: dit bostype komt alleen maar voor in de bosplaats Kampveld in de heischrale 
bestanden 560c en 560d. In beide gevallen wordt de kruidlaag gedomineerd door 
Pijpenstrootje. Hier en daar komt er Tormentil en Struikheide voor. 

 
Figuur 2.32: bostypespectrum voor het Dennen-Eikenbos met bochtige smele en Pijpenstrootje, 

subtype met dominantie van Pijpenstrootje. 
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foto: dennenbestand met dominantie van Pijpenstrootje 

 

• I3: DG DENNEN-EIKENBOS MET AMERIKAANSE VOGELKERS 
 
Algemeen: deze derivaatgemeenschap wordt gedomineerd door Amerikaanse vogelkers. Toch doet Wilde 
lijsterbes het nog goed in de struiklaag. Qua opbouw en structuur is dit type vergelijkbaar met I1. 

Kampveld: komt maar voor in 4 bestanden, waarvan drie bestanden in de Papenvijvers en een 
bestand te Nieuwenhove (146b). 
 

Figuur 2.33: bostypespectrum voor I3 DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers 

 
 

• I4: RG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse eik 

(� Habitatcode: -) 
 

Algemeen: deze een derivaatgemeenschap van het Eiken-Beukenbos door de sterke aanwezigheid van 
Amerikaanse eik in dit subtype. De kruidlaag is ijl of wordt gedomineerd door bramen en Brede 
stekelvaren. De bladeren van Amerikaanse eik vormen een dikke, slecht verterende strooisellaag 
waardoor de kieming van andere soorten bemoeilijkt wordt. 

Kampveld: dit bostype komt bijna uitsluitend voor in de bosplaats Nieuwenhove (+ bestand 530c 
te Kampveld). In enkele gevallen betreft het oud hakhout van Amerikaanse eik die terug is 
uitgelopen. 



Algemene beschrijving 

Pagina 82 van 126

 

 

Figuur 2.34: bostypespectrum voor de RG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse eik 

 

 
foto: massale verjonging van Amerikaanse eik in bestand 143a te Nieuwenhove. 

 

Jonge bosaanplanten (jonger dan 20 jaar) 

Heel wat percelen (ongeveer 31 ha) werden recent beplant met jong plantgoed. De oudste be-
planting dateert van 1995 te Nieuwenhove (162b) en bestaat uit een stamsgewijze menging van 
Cultuurpopulier en Zwarte els. De meeste bebossing van landbouwgronden (of in mindere mate 
bebossing na kaalkap) dateren echter vanaf 2005. Verschillende aanplanten zijn voorzien van 
een mantel van verschillende inheemse 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 aanplanten bevinden zich op voormalige landbouwgronden waarbij 
de kruidlaag voornamelijk gedomineerd wordt door ruderale soorten (Paardenbloem, Kleefkruid, 
Grote brandnetel) soortenarme grazige vegetaties (Gestreepte witbol, Ruw beemdgras), mos-
sen of bramen.  

 

  
foto: jonge aanplant te Kampveld (links) en een iets oudere aanplant te Rooiveld (rechts). 
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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 El-
lenbergwaarden per proefvlak worden uitgezet in het Rogister-ecogram met als referentie (de 
zwarte lijnen) een overlay van de bosinventarisatietypologie (zie Figuur 2.35.). 

Voor de classificatie van de bosgemeenschappen volgens Rogister (1985) werd gebruik ge-
maakt van de verwachtschap op basis van de Ellenberggetallen (Ecologische VerwantschapsCoëf-
ficiënt of EVC). De vegetatiekundige opnames in de bossen van Beringen worden in getypeerd 
op basis van de EVC in het Rogister-Ecogram. De ecogrammen worden opgesteld op basis 
van de gemiddelde Ellenberggetallen voor vocht (mF), zuurtegraad (mR) en stikstof (mN) voor 
elk bostype. Deze parameters geven een indicatie van de vochttoestand en de humuskwaliteit 
of de snelheid waarmee de humus wordt afgebroken zodat de ecologische plaats van elke plan-
tenopname 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 begrenzing 
van de ecologische zones die samenhangen met de Vlaamse bostypes. Deze afgebakende 
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 be-
langrijk 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 (mR6) en de stikstofgraadklasse (mN7) of dus 
voedselrijkdom. Deze is oplopend van mor, moder naar mull als volgt:  

 
 
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):  

                                                                    
6 mR = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de zuurtegraad in de bovenste bodemlagen R.  
7 mN = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de nitrificatie N, dus mN.  
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Abiotische typering voor de verschillende bosplaatsen o.b.v. mR x mN/mF-ecogram:   

In Figuur 2.35 wordt het mF/mR.mN-ecogram (Rogister, 1985) weergegeven van alle vegetatie-
opnames in de bossen van Kampveld. In Figuur 2.36 is er een opsplitsing naar de verschillende 
bosplaatsen.  

 
Biotische typering voor de verschillende bosplaatsen o.b.v. mR x mN/mF-ecogram:  
 
XX nog aanvullen 

Figuur 2.35: Rogister-ecogram (mF/mR.mN-ecogram) van alle opnames in het plangebied 
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Figuur 2.36: Rogister-ecogram opgesplitst per bosplaats 
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Vergelijking met de Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart 

In het plangebied zijn volgens De Keersmaeker et al. (2001) drie Potentieel Natuurlijke Vegeta-
ties mogelijk (kaart 2.12): 

• Elzen-Vogelkersbos: in alluviale vlaktes op vochtige maar niet zeer natte bodems in 
de vallei van de Rivierbeek en de Hertsbergebeek te Rooiveld, Papenvijvers en Bree-
weg. Verder komt dit tupe voor in het oostelijk deel van de bosplaats De Cellen. 

• Typisch Eiken-Beukenbos: op de zandleem- en lemige zandgronden, het meest al-
gemene type in het plangebied. Een overgangsbostype onder de vorm van typisch Ei-
ken-Beukenbos, droge variant is terug te vinden in de bosplaats Papenvijvers. 

• Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos: op de armste zandgronden op hoger gelegen 
bodems ter hoogte van de bosplaats Rooiveld, Nieuwenhove en een klein deel van de 
bosplaats Papenvijvers. 

 
 
2.3.5 Vegetaties van open plekken en dreven.  

In het plangebied werden 19 vegetatieopnames gemaakt volgens de Tansley-bedekkingsschaal 
in open plekken en dreven. De situering van deze opnames is weergegeven op kaarten 2.8a. 
en 2.8b. Daarnaast konden we beschikken over 17 vegetatieopnames opgenomen in 2007 vol-
gens de Tansley-bedekkingsschaal. Deze opnames werden opgenomen door de boswachter R. 
Delameilleure. Deze opnames werden hoofdzakelijk in spontane verbossingen en aanplanten 
gedaan.  
 
Bijkomend werden 25 permanente kwadraten (PQ’s) opgesteld van 3x3 meter. Hierbij werden 
vier houten paaltjes gebruikt. Twee hoekpunten werden ingemeten met een nauwkeurigheid 
van 5 à 10 cm door middel van een GPS Pathfinder Pro XH. Het merendeel van de PQ’s bevin-
den zich in open ruimtes (met nadruk op graslanden). De uitgezette PQ’s werden in mei 2011 
en 2012 opgenomen volgens de Londo-bedekkingsschaal.  

Deze opnames werden in het Bosbeheerpakket ingebracht en syntaxonomisch geplaatst vol-
gens de typologie van Schaminée (Vegetatie van Nederland, 1999). De typering van de open plek-
ken en de graslanden is terug te vinden op kaart 2.10. 
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Foto: hoekpunten van PQ’s worden ingemeten met een GPS Pathfinder wat de herlocalisatie van de PQ’s 

sterk vergemakkelijkt (Papenvijvers 650e). 
 
De Tansley-opnames zijn terug te vinden in bijlage x en de opnames voor de PQ’s zijn terug te 
vinden in bijlage y. 
 
De meest voorkomende graslanden worden in twee grote klassen ingedeeld. 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 af-
hankelijk van het landgebruik (bemesting, hooilandbeheer, maaien met nabegrazig, bewei-
ding…) en de aan- of afwezigheid van stuwwatertafels door het voorkomen van kleifracties 
(Tertiair). Verder komt er aan de Hertsbergebeek en de Rivierbeek nogal wat alluviale klei voor. 
 
Merk op dat in de meeste opnames verschillende kensoorten afwezig zijn. Daarom kon voor 
veel opnames geen typering worden gedaan tot op associatieniveau. Deze verarmde types 
worden meestal onder rompgemeenschappen op verbondsniveau geplaatst. 
 
2.3.5.1 Weegbree-klasse 

Deze klasse is de meest voorkomende klasse in het plangebied (ongeveer 48 ha). Deze klasse 
wordt gekenmerkt door soorten als Straatgras, Fioringras, Engels raaigras en Brede weegbree. 
De standplaats wordt gekenmerkt door sterke veranderingen of storingen. Meestal zijn de wei-
landen in de winter overstroomd of zijn sterk waterverzadigd.  

Over het algemeen is het bloeiaspect veelal afwezig en is de vegetatie soortenarm. 

Rompgemeenschap onder het Zilverschoonverbond 

De meeste opnames worden hieronder geplaatst door het ontbreken van ken- of differentiëren-
de soorten. Meestal betreft het rompgemeenschappen met dominantie van Ruw beemdgras, 
Geknikte vossenstaart en/of Engels raaigras. Engels raaigras verdwijnt in natte, maar wel nog 
hoogproductieve, graslanden. Het bloeiaspect wordt in het voorjaar voornamelijk bepaald door 
Witte klaver, Kruipende boterbloem, Gewone vogelmuur en soms Veldzuring. Soms kan Pink-
sterbloem vleksgewijs voorkomen. In verschillende gevallen komen er overgangsvormen voor 
naar de, iets voedselarmere, Molinetalia (zie verder). Dit komt meestal voor indien de begrazing 
van de percelen wegvalt. 

Dit graslandtype is sterk gebonden aan het voorkomen van kleifracties. De oorsprong van deze 
klei kan zowel alluviaal zijn of doordat de quaternaire deklaag van zand of zandleem zeer dun 
is.  
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Foto links: vleksgewijs voorkomen van Rietgras aan de Rivierbeek (PV650c), foto rechts: grasland net voor beweiding, 
alleen het bloeiaspect van kruipende boterbloem valt op, grijzige kleur afkomstig van Geknikte vossenstaart (BW710a). 

In veel gevallen betreft het periodiek overstromende weilanden waarbij grassen het aspect be-
palen. Verdere ontwikkeling van deze graslanden is mede afhankelijk van de overstromingsduur 
en waterkwaliteit. Vrijwel alle weilanden in het plangebied die behoren tot dit type worden be-
graasd door runderen. In de zomer droogt de bodem oppervlakkig uit. Dit voedselrijk grasland-
type komt hoofdzakelijk voor langs de Hertsbergebeek en de Rivierbeek en neemt er zeer grote 
oppervlaktes in. Verder komt dit type nog voor daar waar water stagneert door de aanwezigheid 
van kleilenzen zoals in de Papenvijvers (660b en 663a).  

Lokaal komt ook vleksgewijs de RG van Rietgras (Rietklasse) voor zoals te Papenvijvers 
(650c). Hier komen ruigtesoorten als Haagwinde en Grote brandnetel voor. 

Zeer lokaal komt ook de associatie van Geknikte vossenstaart voor (Ranunculo- Alopecuretum 

geniculati). In het plangebied komt meestal de arme (Inops) subassociatie voor. Dit type is iets 
beter ontwikkeld dan bovenvermelde rompgemeenschap en ook beter omlijnd. Gestreepte wit-
bol en Geknikte vossenstaart treedt meestal dominant op. Pinksterbloem, Paardenbloem en 
Kruipende boterbloem zijn in het plangebied veelal bloeiaspectbepalend.  

 
foto: overstroming in 2010 in de vallei van de Hertsbergebeek omgeving bestand 650c (Rik Delameillieure) 

J.J Den Held (1991) onderscheidt ook nog de “Gemeenschap van Geknikte vossenstaart en 

Moeras-vergeet-mij-nietje” waarbij Ruw beemdgras, Witte klaver, Kruipende boterbloem, Pink-
sterbloem en Geknikte vossenstaart kensoorten zijn. Deze gemeenschap zou in de praktijk, 
deels, bovengenoemde associatie en rompgemeenschap kunnen vervangen. Alleen de ken-
soorten Moeraswalstro en Moeras-vergeet-mij-nietje worden veel minder in het plangebied aan-
getroffen.  
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2.3.5.2 Klasse der matig voedselrijke graslanden 

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen weiden en hooilanden op basis van het gevoerde 
beheer. Door bemesting evolueren heischrale graslanden en droge graslanden op zand in de 
richting van de Klasse der matig voedselrijke graslanden. De onverzadigde gemeenschappen in 
voedselrijke graslanden leunen dicht aan bij de tredgemeenschappen (Weegbreeklasse) en zijn 
dus klassenoverschrijdend. 
 
Rompgemeenschap onder het Verbond van Grote vossenstaart. 

Het betreft hier voornamelijk rompgemeenschappen van Gestreepte witbol, Engels raaigras en 
Pitrus. Deze betreffen zowel begraasde percelen als (witbol)hooilanden. De Rompgemeen-
schap van Gestreepte witbol/Engels raaigras ontstaat meestal door bemesting en drainage van 
natte schraallanden. Omgekeerd kan deze rompgemeenschap ontstaan door graslanden die 
sinds kort minder intensief begraasd/bemest en gemaaid worden. Pinksterbloem kan hier nog 
voor een opvallend bloeiaspect zorgen. Voorbeelden van deze rompgemeenschap zijn uniform 
terug te vinden over het plangebied (uitgezonderd te Nieuwenhove).  

De rompgemeenschap met Echte koekoeksbloem wordt teruggevonden te Rooiveld (421a) en 
te Papenvijvers (650e). 

 

  
Foto links: witbolhooiland te Kampveld (570f) met opvallend bloeiaspect van Veldzuring. Foto rechts: pinksterbloemhooi-
land te Kampveld (564a). 

De rompgemeenschap met Pitrus ontwikkeld zich meestal daar waar de waterhuishouding on-
stabiel is en waarbij de percelen onder een zekere invloed van bemesting staan of gestaan 
hebben. Deze rompgemeenschap vertoont verwantschap met het Zilverschoonverbond. De ve-
getatie wordt in het plangebied meestal gedomineerd door Ruw beemdgras en Kruipende bo-
terbloem. Aspectbepalend zijn hier Pitrus en (soms) biezenknoppen. Dit type komt in het plan-
gebied voor in enkele beweide, vochtige en voedselrijke graslanden te Nieuwenhove (145b) en 
te Kampveld (550d en 564a). 
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Foto: Pitrusweide te Nieuwenhove, deze weide staat ook onder invloed van kwel. 

Rompgemeenschap van het Kamgras-verbond. 

Kamgrasweide komt slechts in twee bestanden voor namelijk ter hoogte van de ANB-hoeve 
(411c en 420e). Deze beide weiden worden begraasd en bevatten soorten als: Gewone veld-
bies, Scherpe boterbloem, Gestreepte witbol, Gewone paardenbloem en Witte klaver. 
 
Rompgemeenschap van het Dotterbloemverbond (Calthion). 

Dit type is zeer zeldzaam in het plangebied en komt maar voor op één plaats te Papenvijvers 
(650e) ter hoogte van de Rivierbeek. Dit perceel heeft een venige bodem. Dit is eigenlijk een 
combinatie van moerasspirearuigte en zilverschoongrasland. De kruidlaag is zeer divers en be-
staat uit soorten als: Dotterbloem, Tweerijige zegge, Scherpe zegge, Zilverschoon, Pinkster-
bloem, Veldzuring, Moerasspirea, Egelboterbloem, Waterpeper, Beekpunge, Moeraszegge, 
Gewone waterbies, Mannagras enz… 
 

  
Foto: Dotterbloem en Tweerijige zegge in het “Calthion” in de Papenvijvers (650e) 

 
2.3.5.3 Klasse van de natte strooiselruigten. 

Associatie van Moerasspirea en Echte valeriaan. 

Deze associatie onder het Moerasspireaverbond wordt teruggevonden in het bosreservaat te 
Rooiveld (402b) aan de Hertsbergebeek. Het betreft een voormalig populierenbestand waarbij 
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de kruidlaag hoofdzakelijk bestaat uit: Gele lis, Moerasspirea, Reuzenbalsemien, Rietgras, Gro-
te kattenstaart, Perzikkruid enz.. 
 

 
 
Te Nieuwenhove werd in een pitrusweide (145b) een experimentele plagplek aangelegd. Deze 
bevat soorten als Sterzegge maar ook soorten van voedselrijkere situaties zoals: Grote wederik, 
Waternavel (dominant), Moerasrolklaver, Knolrus en Biezenknoppen. De classificatie is hoogst 
onduidelijk. Het betreft het hier een rompgemeenschap (van natte strooiselruigte? Kleine zeg-
genvegetatie? Wilgenbroekstruweel?) door de aanwezigheid van verschillende storingsindicato-
ren. 

 
Foto: Waternavel, Sterzegge en Knolrus op een plagplek te Nieuwenhove. 

2.3.5.4 Dwergbiezenklasse 

Dwergbiezenverbond 

Ter hoogte van de archeologische afgraving (PV 611e) komt een pioniersvegetatie voor met 
soorten als: Borstelbies, Bleekgele droogbloem, Biezenknoppen, Varkensgras, Zachte duizend-
knoop, Canadese fijnstraal en parapluutjesmos. 
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2.3.5.5 Heide en heischraal grasland 

De voornaamste heischrale elementen zijn terug te vinden in de bosplaats Kampveld. Daar-
naast komen nog relicten van hei(schrale)elementen voor in dreven in de overige bosplaatsen. 
De voornaamste heischrale elementen worden weergegeven op kaarten 2.13. Echte droge hei-
devegetaties en vochtige schraallanden zijn zeldzaam binnen het plangebied. De meest voor-
komende soorten zijn Pijpenstrootje, Struikheide en Pilzegge. Relicten worden hoofdzakelijk 
terug gevonden op kapvlakten, in bermen en op bospaden. Sterk gedegradeerde heiderelicten 
zijn terug te vinden onder oudere Lorken en Grove dennenbestand. 

Droge heide  

Een aaneengesloten oppervlakte droge heide of meer bepaald de associatie van Stekelbrem 

en Struikhei (Calluno-Genistion pilosae) is terug te vinden in de ontboste en geplagde zone in 
bestand 560d te Kampveld. Dit perceel bevat soorten als: Struikheide (dominant), Pilzegge, Pij-
penstrootje, Liggend walstro en Liggend hertshooi. Verder komt er in de iets vochtiger slenken 
soorten voor als: Knolrus, Tormentil, Veelbloemige veldbies en Trekrus.  

Op verstoorde grond komt de rompgemeenschap van Brem voor. Brem treedt er meestal op 
als struweelvormer. Voorbeelden hiervan zijn terug te vinden in bestand 630d en het noordelijk 
deel van 670b in de Papenvijvers. 

Heischraal grasland (Nardo-Galion) 

Strikt genomen komt heischraal grasland (Gentiano pneumonanthes-Nardetum) niet voor in het 
plangebied. Wel wordt een mengverband aangetroffen met de Veldrusassociatie (Juncetum acu-

tiflori). Dit type komt voor langs een pad ten noorden en ten oosten van het droge heideperceel 
te Kampveld. Soorten die er teruggevonden worden zijn: Tormentil, Struikhei, Tandjesgras, Pij-
penstrootje, Trekrus, Klein glidkruid, Veldrus, Geelgroene zegge en Fraai hertshooi.  

  
Foto links: Soms zijn dreven de enige refugia in het plangebied waar nog relicten van heischrale elementen voorkomen 
zoals hier in de Papenvijvers. Foto rechts: heischraal pad te Kampveld. 

 
2.3.5.6 Ruigtes 

In het plangebied zijn op bestandsniveau vier ruigtes te vinden. De bestanden 100a en 100c te 
Nieuwenhove zijn aan de E40 gelegen. Deze bestanden bevatten een mengeling van pioniers-
vegetaties en ruigtekruiden. Bestand 332f in het bosreservaat is een nat verruigd grasland. 
Vleksgewijs komt er Egelboterbloem voor. Dit voormalig bestand is aan het verruigen door het 
achterlaten van het kroonhout van de omringende gevelde populieren. Bestand 401c is een 
voormalig populierenbestand. Ter hoogte van dit bestand komt kwel aan de oppervlakte.. 

2.3.5.7 Kapvlaktes 

In de bosplaatsen Kampveld, Kortrijkstraat, Rooiveld, Kampveld en Papenvijvers komen Kap-
vlaktes voor. Het betreft voornamelijk voormalige lorken- en corsikaanse dennenbestanden. In 
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enkele gevallen is geen begroeiing aanwezig zoals in de Papenvijvers (611c). Bestand 332a en 
332b in de Kortrijkstraat zijn recent geplagd geweest. Voorheen kwam hier veel Liggend walstro 
voor. Liggend walstro is nu nog steeds aanwezig maar komt alleen maar in de randen voor. 
Verdere begroeiing van de twee bestanden is verder schaars.  

Soms hebben kapvlaktes het uitzicht van goed ontwikkelde heide met soorten als Struikheide, 
Pilzegge, Veelbloemige veldbies, Liggend hertshooi en Trekrus zoals het voormalige lorkenbe-
stand 530d te Kampveld. Heischrale soorten komen ook voor op de kapvlaktes te Rooiveld 
(403e en 403g).  

  
Foto links: heideherstel aan de Rivierbeek (KS 332b), foto rechts: zeer sterk gedund lorkenbestand 13d 

 
2.3.6 Flora 

Tijdens de periode april-juli 2011 werden er 30 vegetatieopnames in de bossfeer en 19 Tansley-
opnames in de open plekken, dreven en bosranden uitgevoerd. Door de boswachter R. Dela-
meilleure werd in 2007 gedetailleerde bosbouwopnames uitgevoerd met daaraan gekoppelde 
Braun-Blanquetopnames. Tevens werden Tansley-opnames uitgevoerd in spontane verbossin-
gen en aanplanten.  
 
Een volledige actuele lijst van de flora in het plangebied wordt weergegeven in Bijlage x. 
 
De voornaamste soorten zijn terug te vinden op kaarten 2.13a-b. Aanvullende gegevens zijn 
afkomstig van de boswachter Rik Delameilleure en het diensthoofd milieu van de gemeente 
Oostkamp P. Keirsebilck. Voor het bosreservaat aan de Rivierbeek werd gebruik gemaakt van het 
beheerplan voor Rooiveld (Esher, 2007) en de ecologische visie voor de Rivierbeek (WES, 2005). 
Aanvullende waarnemingen zijn afkomstig van Velghe D. (2007) en de floradatabank voor 
historische waarnemingen. 

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-
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 2.13a-b. 
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Tabel 2.19: overzicht van de Rode lijstsoorten in het plangebied 

Soort 
Wetenschappelijke 

naam 
KFK 

Rode Lijst 
categorie 

Vindplaats 

Akkerandoorn Stachys arvensis 4 kwetsbaar 
In een spontane verbossing/aanplant te Rooi-

veld (420a). 

Blauwe knoop Succisa pratensis 5 achteruitgaand 
Eén ex. in een heischrale dreef ten oosten van 

620a (Papenvijvers). 

Borstelgras Nardus stricta  5 achteruitgaand 
Enkele ex. teruggevonden in een dreef te 

Kampveld ten oosten van 550b 

Bosgeelster Gagea lutea 2 zeldzaam 

Historisch voorkomend langs de rivierbeek ten 

noorden van Nieuwenhove. Wel nog zeker 

terug te vinden langs de Rivierbeek in De Cel-

len. 

Grote ratelaar 
Rhinanthus angusti-

folius 
4 kwetsbaar 

Op verschillende percelen teruggevonden maar 

bijna altijd adventief (maaibalk). Alleen in het 

hooiland (650e) in de Papenvijvers waarschijn-

lijk oorspronkelijk. 

Liggende vleu-

geltjesbloem Polygala serpyllifolia 4 kwetsbaar 
Overvloedig in een dreef te Nieuwenhove 

(166a). 

Loos blaasjes-

kruid 
Utricularia australis 3 kwetsbaar 

Overvloedig in een weidepoel (563c) te Kamp-

veld. 

Muizenoortje Hieracium pilosella 8 achteruitgaand 

Algemeen in heischrale dreef te Nieuwenhove 

(166a) en in een wegberm in de Papenvijvers 

(662b). 

Struikhei Calluna vulgaris  8 achteruitgaand 
Vrij algemeen op kapvlakten en in bermen te 

Papenvijvers, Kampveld en (minder) Rooiveld 

Tandjesgras 
Danthonia decum-

bens  
5 achteruitgaand 

Zeldzaam, o.a. klein aantal in heischrale rand 

van bestand 560d te Kampveld 

Tormentil Potentilla erecta  8 achteruitgaand Vrij algemeen in iets schralere dreven. 
 

  
Foto links: Liggende vleugeltjesbloem en Muizenoortje in een dreef te Nieuwenhove (166a), rechts: zaailingen van Ko-
ningsvaren op het heideterrein te Kampveld. 
 

2.3.6.2 Heischrale soorten 

Naast bovenvermelde Rode lijssoorten komen in het plangebied enkele minder algemene 
heischrale soorten voor. Deze worden weergegeven op kaarten 2.13a-b en in Tabel 2.20. 
 
Tabel 2.20: overzicht van de overige heischrale soorten in het plangebied 

Soort 
Wetenschappelijke 

naam 
KFK Vindplaats 

Geelgroene zegge Carex demissa 4 
Te vinden langs de heischrale paden rond het heideterrein 
(560d) te Kampveld. 

Hazenzegge Carex ovalis 7 Vrij algemeen in het plangebied 



Algemene beschrijving 

Pagina 94 van 126

 

 

Soort 
Wetenschappelijke 

naam 
KFK Vindplaats 

Pilzegge Carex pilulifera 6 Algemeen op kapvlaktes en schrale bospaadjes. 

Sterzegge Carex echinata 4 
Overvloedig op een experimentele plagplek te Nieuwen-
hove (145b). 

Echt duizendgulden-

kruid 
Centaurium erythraea 6 

Zeldzaam, o.a. op afgeschraapte middenstrook van pad 
ten noorden van 403e te Rooiveld en in de spontane ver-
bossingen en aanplanten te Papenvijvers en Kampveld 

Liggend walstro Galium saxatile 5 
Vrij zeldzaam, o.a. op het heideterreintje te Kampveld 
(560d) en op de geplagde zone (332b) aan de Rivierbeek.  

Boshavikskruid Hieracium sabaudum 6 In een dreef te Nieuwenhove (165a). 

Liggend hertshooi 
Hypericum humifu-

sum 
6 

Vrij zeldzaam, o.a. op de afgeschraapte middenstrook ten 
noorden van 403e en 403d te Rooiveld. 

Fraai hertshooi Hypericum pulchrum 4 
Te vinden langs de heischrale paden rond het heideterrein 
(560d) te Kampveld. Verder in een wegberm thv 640a 
(Papenvijvers). 

Vogelpootje 
Ornithopus perpusil-

lus 
7 

Wordt samen met hazenpootje teruggevonden in een 
spontane verbossing (440d) te Rooiveld. 

Klein glidkruid Scutellaria minor 3 
Zeldzaam op bospaden ten oosten van het heideterrentje 
(560d) te Kampveld. Vermoedelijk ook te Rooiveld, veelal 
in gezelschap van Geelgroene zegge en/of Tormentil.  

Knolboterbloem Ranunculus bulbosus 6 
Zeldzaam, o.a. in een schrale dreef ten oosten van 620a 
(Papenvijvers) en in de rand van een aanplant te Rooiveld 
(420c). 

 

  

Foto links: heideperceel te Kampveld (560d), foto rechts: Klein glidkruid 

 

2.3.6.3 Soorten gebonden aan bron- kwel- en vochtige zones 

Hoewel in het plangebied bron- en kwelzones schaars zijn. Komen puntsgewijs toch enkele in-
dicatoren van deze zones voor. Deze worden weergegeven op kaarten 2.13a-b en in Tabel 
2.21.  
 
Tabel 2.21: overzicht van de bron- en kwelindicatoren in het plangebied. 

Soort 
Wetenschappelijke 

naam 
KFK Vindplaats 

Elzenzegge Carex elongata  5 Gevonden langs een gracht ten zuiden van bestand 401a te Rooiveld. 

Dotterbloem Caltha palustris 8 
Algemeen in de greppels in de bosbestanden ten zuiden van de Ri-
vierbeek in Rooiveld, verder in een venig hooiland in de Papenvijvers 
(650e). 

Waterviolier Hottonia palustris  6 
In een veedrinkpoel te Kampveld (563c) en in een kwelzone te Rooi-
veld (401c). 

Koningsvaren Osmunda regularis  6 
Verschillende zaailingen op het heideperceel (560d) te Kampveld. 
Deze soort kan veel jaren als zaailing doorkomen waardoor deze over 
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Soort 
Wetenschappelijke 

naam 
KFK Vindplaats 

het hoofd kan worden gezien. 

Pijptorkruid Oenanthe fistulosa  6 
Gevonden te Rooiveld (400a) en in een weiland in de Papenvijvers 
(650e). 

Watertorkruid Oenanthe aquatica 7 Gevonden te Rooiveld (400a en 401c) 

Veenmos Sphagnum sp. - Op een bospad ten oosten van 560d in bestand 530e (Kampveld) 

Moesdistel Cirsium oleraceum 6 
Op het pad met Moerasspirearuigte dat door 402b loopt en in het allu-
viaal deel van 332c te Rooiveld 

Waternavel Hydrocotyle vulgaris 6 
Overvloedig op een experimentele plagplek te Nieuwenhove (145b) 
samen met Sterzegge. 

 

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 
2.22 opgesomde oud-bosplanten (Cornelis et al., 2009) aangetroffen.  
 
Tabel 2.22: aangetroffen oud-bosplanten (naar Cornelis, 2009) in het plangebied (2011) 

Nederlandse 

naam 

Wetenschappelijke 

naam 

Gebonden 

aan oud 

bos 

Voorkomen 

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum  sterk Algemeen voorkomend in alle bosplaatsen. 

Bleeksporig bos-

viooltje 
Viola riviniana matig 

Vrij algemeen op vochtige bospaadjes o.a. te Rooiveld, 
Nieuwenhove en Kortrijkstraat. 

Bosanemoon Anemone nemorosa sterk 

Soms oppervlaktedekkend voorkomend langs de Rivier-
beek in de bosplaatsen Rooiveld en Kortrijkstraat. Tevens 
ook op hoger gelegen gronden maar daar veel minder 
bestandsdekkend.  

Boszegge Carex sylvatica  sterk Alleen aangetroffen in bestand 640c (Papenvijvers). 

Dalkruid 
Maianthemum bifo-

lium  
sterk 

Langs paden van het bosreservaat in de bosplaats Kort-
rijkstraat (o.a. 332 c en d). Verder zeldzaam te Kampveld 
(550c/564b) en Papenvijvers (641a/650b) 

Dubbelloof Blechnum spicant  matig Algemeen in de iets schralere bestanden 

Fraai hertshooi 
Hypericum pul-

chrum 
sterk Zie 2.3.6.2 

Gele dovennetel 
Lamium galeobdo-

lon 
sterk 

Zeldzaam, o.a bestandsdekkend in het bosreservaat in 
bestand 330c. 

Gewone salo-

monszegel 

Polygonatum mul-

tiflorum  
sterk Vrij algemeen  

Gladde witbol Holcus mollis  matig Vrij algemeen doch nooit bestandsdekkend 

Groot heksen-

kruid 
Circaea lutetiana matig Komt vrij beperkt voor te Rooiveld (330c) 

Grote muur Stellaria holostea sterk Vrij algemeen, voornamelijk in dreven 

Ijle zegge Carex remota  matig Vrij algemeen te Rooiveld. 

Klimop Hedera helix matig Vrij zeldzaam en verspreid voorkomend.  

Maarts viooltje Viola odorata - Kasteelpark te Rooiveld (401e, adventief?) 

Mannetjesereprijs Veronica officinalis zwak 
Vrij algemeen op schrale plekken in dreven te Nieuwen-
hove en in enkel spontane verbossingen. 

Muskuskruid 
Adoxa moschatelli-

na  
- 

Bestandsdekkend ter hoogte van de Rivierbeek te Rooi-
veld en te Nieuwenhove (147c) 

Pilzegge Carex pilulifera sterk Algemeen op kapvlaktes en schrale bospaadjes. 

Ruige veldbies Luzula pilosa  sterk 
Vrij zeldzaam en verspreid voorkomend in de bosplaat-
sen Nieuwenhove en Rooiveld (vnl. in het kasteelpark). 

Slanke sleutel-

bloem 
Primula eliator sterk 

Vrij zeldzaam ter hoogte van de Rivierbeek in de bos-
plaatsen: Rooiveld, Kortrijkstraat, Nieuwenhove en De 
Cellen. 

Valse salie 
Teucrium scorodo-

nia 
matig Algemeen in de schralere bostypes 
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Nederlandse 

naam 

Wetenschappelijke 

naam 

Gebonden 

aan oud 

bos 

Voorkomen 

Wijfjesvaren Athyrium filix-femina  sterk 
Vrij algemeen te Rooiveld, veelal in combinatie met Ijle 
zegge 

Wilde kamperfoe-

lie 

Lonicera periclyme-

num  
matig 

Algemeen in de schralere bostypes (vnl grove dennenbe-
standen) 

Witte klaverzu-

ring
8
 

Oxalis acetosella  sterk 
Lokaal in de zuidrand van de bosplaats Kortrijkstraat en 
in het kasteelpark te Rooiveld (401d/e). 

 
Lelietje-van-dalen en Wilde hyacint worden vermeldt uit het bosreservaat (WES, 2005). Voorko-
men lijkt ons eerder onwaarschijnlijk voor deze twee soorten (stinzenplanten?). Wilde hyacint 
werd wel adventief in het kasteelpark (401e) waargenomen  
 
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. De meeste waarnemingen zijn afkomstig van waarnemingen.be en F. 
Jonckheere (schrift. med.).  

 
- Borstelbies (KFK 5) deze pioniersoort is bekend van de afgeschrapte middenstrook van het 

pad tussen 402b en 403e (ook ten zuiden hiervan) te Rooiveld en is gevonden op de 
archeologische afgraving in bestand 611e in de bosplaats Papenvijvers. Hier werd ook veel 
Bleekgele droogbloem (KFK 4) teruggevonden. 

- Tweenervige zegge (KFK 2) deze kensoort van Atlantische heide is in 2001 gemeld van de 
zuidwestelijke rand van bestand 403e te Rooiveld.  

- Moerasviooltje (KFK 4): waargenomen in het westelijke deel van 402b (bosreservaat). 

- Gevlekte orchis (KFK 4) en Grote keverorchis (KFK 5) zijn gemeld van de bosplaats 
Rooiveld (resp. in 410b en 401b). Waarschijnlijk verdwenen uit het plangebied.  

- Tot in de jaren 1980 kwam aan de zuidrand van De Cellen een zeer waardevolle berm voor 
met veel Stijve ogentroost (KFK 3), Echte guldenroede (KFK 6) en Fraai hertshooi (KFK 
4). Echte guldenroede was medio jaren ’90 ook nog bekend van Nieuwenhove. Deze soort is 
hier vrijwel zeker verdwenen. Verder nog een recente waarnemingen (2010, waarnemingen.be) 
in een berm aan de Papenvijversstraat ter hoogte van 640a. 

- Klein sterrenkroos (KFK 2) is bekend van bestand 402b te Rooiveld (inventarisatie WES, 
2005). 

- Gewone vogelmelk (KFK 6) wordt als stinzenplant teruggevonden in het kasteelpark te 
Rooiveld (401b). 

2.3.6.6 Autochtone bomen en struiken 

XX nog 

                                                                    
8
 Niet te verwarren met de vegetatief sterk gelijkende Stijve Klaverzuring (Oxalis fontana). Deze adventief komt veel 
algemener voor en is veel meer vertakt 
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2.3.6.7 Niet inheemse 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 beheer) 
geen groei- of vestigingkans gunnen, natuurlijke bosverjonging verhinderen, de groei verstoren, 
enz. De soorten die als probleemsoort kunnen optreden, worden hierna opgesomd. Deze zijn 
ook terug te vinden op kaart 2.18. 
 
• Amerikaanse vogelkers is een uit oostelijk Noord-Amerika afkomstige 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. In het plangebied (zie kaart 2.14a) vormt de soort 
slechts een probleem in een beperkt deel van de bestanden en dan vooral in de bosplaats 
Nieuwenhove. Hier wordt Amerikaanse vogelkers lokaal bestreden maar is nabehandeling 
zeker noodzakelijk (o.a. 141a). Verder duikt Amerikaanse vogelkers nogal eens massaal op 
na kaalkap van een bestand zoals in de noordrand van het voormalig lorkenbestand (530d) 
te Kampveld. Alleen in het grove dennenbestand 100d te Nieuwenhoven wordt een 
bedekkingsgraad van meer dan 50% gehaald.  

• Amerikaanse eik is een boomsoort, eveneens afkomstig uit Noord-Amerika, die in het 
verleden massaal werd aangeplant voor de houtproductie. Ze vermenigvuldigt zich zeer 
agressief in de Europese bossen en haar verjonging domineert de kruid- en struiklaag. De 
aanwezigheid van Amerikaanse eik in het plangebied is niet altijd problematisch omdat de 
soort zich niet overal goed verjongt. Problematisch is alleen de aanwezigheid van 
Amerikaanse eik in verschillende bestanden in de bosplaats Nieuwenhove. In deze 
bestanden bestaat de boomlaag vrijwel uitsluitend uit Amerikaanse eik waarbij de kruidlaag 
vrijwel afwezig is of uitsluitend bestaat uit verjonging van Amerikaanse eik. 

• Japanse duizendknoop komt gelokaliseerd voor in het kasteelpark te Rooiveld (401e en 
430b). 

• Diverse tuinsoorten komen veelvuldig voor in de nabijheid van woningen. Soms maken ze 
integraal deel uit van private bosbestanden (Rododendron) zoals te Rooiveld. Bestrijding is 
hier niet altijd aan de orde. Wel moet gewaakt worden of de soorten niet verder woekeren in 
het bestand. Wel kan Rododendron een bedreiging vormen voor bestaande natuurwaarden, 
vornamelijk te Nieuwenhove (zoals bestand 124c) zoals te Pilkem en te Kampveld (530a en 
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530e). Andere soorten woekeren (o.a. Bonte gele dovenetel en Pachysandra) verder uit ge-
stort tuinafval zoals te Nieuwenhove (123a en 160a) en Papenvijvers (663a). Een veelheid 
van tuinsoorten komt voor in bestanden grenzend aan tuinen zoals in bestanden 121c en 
122a te Nieuwenhove.  

 

  
Foto links: Rhododendron te Nieuwenhove (124c), rechts: Pachysandra verdringt de lokale voorjaarsflora te Rooiveld 

(410a). 

 
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. Het mycologisch belang van Kampveld ligt 
hem voornamelijk in het voorkomen van verschillende heischrale dreven en wegbermen. 
 
Paddenstoelengegevens voor het plangebied zijn slechts zeer fragmentarisch aanwezig. Alleen 
van het bosreservaat te Rooiveld is een gedetailleerde lijst opgemaakt in het kader van de op-
maak van het beheerplan voor het bosreservaat (Esher, 2007). In totaal werden hier 115 soor-
ten teruggevonden. Het merendeel betreft niet bedreigde, zeer tot matig algemeen soorten. De 
weinige Rode-lijstsoorten die teruggevonden werden zijn: Duifrussula (Russula brunneoviola-
cea, waarschijnlijk bedreigd) en Geurige russula (Russula odorata, kwetsbaar). Uit de aantal 
aangetroffen soorten en de verspreiding van de Rode-lijstsoorten blijkt dat de belangrijkste my-
cologische waarden zich situeren ter hoogte van: dreef ten ZO van perceel 403, bestand 403a 
en oeverzone (Kortrijkstraat)van percelen 330 en 332. In de andere bosplaatsen worden alleen 
maar enkele zeer algemene soorten gemeldt (waarnemingen.be). De waarneming van de zeld-
zame Zeemkleurig hazenoor (Otidea alutacea) in 2011 te Kampveld is interessant omdat deze 
soort sterk gebonden is aan voedselarme paden en dreven. 

De Rode lijst van paddenstoelen werd opgesteld door Walleyn R�. en Verbeken M., 2000.  
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2.3.8 Fauna 
 
Er werd in kader van dit beheerplan geen gerichte inventarisatie uitgevoerd. De gegevens zijn 
afkomstig van waarnemingen.be, de boswachter R. Delameilleure, het diensthoofd Milieu van 
de gemeente Oostkamp P. Keirsebilck. en aangevuld met eigen veldwaarnemingen. Gerichte 
poeleninventarisaties voor amfibieën, waterdieren en libellen werden in 2010-2011 uitgevoerd 
door A. Andries en H. Deblauwe. Voor het bosreservaat aan de Rivierbeek werd gebruik ge-
maakt van het beheerplan voor Rooiveld (Esher, 2007). Bijkomende waarnemingsbronnen wor-
den steeds onder het betreffende hoofdstuk geplaatst. De meeste vermelde waarnemingen 
werden gedaan in de periode 2009-2011. Faunawaarnemingen worden weergegeven op kaar-
ten 2.13a-b. 

2.3.8.1 Avifauna 

Tijdens de terreinbezoeken werden systematisch de interessante vogelwaarnemingen geno-
teerd op bestandsniveau. Naast de hogervermelde brongegevens werden broedvogelgegevens 
voor Nieuwenhove verkregen uit het vroegere bosbeheerplan. Deze gegevens werden geactua-
liseerd door P. Keirsebilck. In dit hoofdstuk worden alleen de bijzondere en/of beheerrelevante 
vogelsoorten verder besproken.  
 
o Watervogels: Ijsvogel wordt regelmatig gezien aan de Rivierbeek. Broedplaatsen zijn 

echter onbekend. Grote gele kwikstaart is waargenomen aan de Rivierbeek ter hoogte 
van het bosreservaat en in De Cellen en aan de Hertsbergebeek. 

o Roofvogels: Buizerd broedt met verschillende koppels in het plangebied. Verder komt er 
zeker één koppel Wespendief tot broeden in de bosplaats Kampveld of Rooiveld. Deze 
soort werd tot drie maal toe waargenomen ter hoogte van 611b.  

Boomvalk komt waarschijnlijk tot broeden in de bosplaats Kampveld. Twee exemplaren 
werden geregeld jagend waargenomen ter hoogte van het heideterrein (560d).  

Sperwer komt zeker tot broeden in de naaldhoutbestanden van Kampveld. In bestand 
403a te Rooiveld is zeker een kopper aanwezig. Een vrouwtje Havik werd één maal waar-
genomen in de bosplaats Kampveld. 

o Spechten: vermoedelijk zijn er minstens twee koppels Zwarte specht aanwezig in het 
plangebied. Een nestboom met luid alarmerende vogels werd teruggevonden in een beu-
kendreef te Kampveld (tussen 561c en 562c). Vogels werden ook waargenomen te Nieu-
wenhove (130b) en te Rooiveld. Grote bonte specht en Groene specht zijn vrij algemeen 
in het plangebied. Roepende Kleine bonte spechten werden waargenomen aan de Ri-
vierbeek ter hoogte van 400e en aan de Hertsbergebeek in een populierenrij ter hoogte 
van 650c. 

o Door het gradueel ouder worden van de bosbestanden doen holenbroeders (incl. spech-
ten) als Boomklever en Boomkruiper het steeds beter. Deze soorten worden in bijna alle 
bosplaatsen teruggevonden. 

o Soorten gebonden aan naaldhout zoals: Goudhaan, Zwarte mees en Kuifmees zijn vrij 
algemeen in het plangebied. 

o Grauwe vliegenvanger komt zeker tot broeden te Nieuwenhove. Daarbuiten werd deze 
soort niet waargenomen. 

o Bosuil komt zeker tot broeden te Nieuwenhove, De Cellen en in het kasteelpark te Rooi-
veld (max. 3 roepende ex. in 2011). Van Ransuil zijn geen gegevens bekend. Steenuil 
komt hoogst waarschijnlijk tot broeden in de open landbouwgebieden met knotwilgen in het 
zuiden van de bosplaats Papenvijvers. Een exemplaar werd waargenomen in een knotwilg 
ten oosten van 680a binnen het visiegebied. 

o Houtsnip wordt regelmatig overwinterend waargenomen in de bosplaats Kampveld. 

o De Boompieper is een soort van halfopen terrein met heischrale vegetatie. Een koppel 
werd in 2011 waargenomen op het heideterren (560d) te Kampveld; Vermoedelijk heeft er 
dit jaar ook een koppel gebroed op de nabijgelegen kapvlakte (530d). 

o Uitzonderlijk is de waarneming van Gekraagde roodstaart in bestand 411b te Rooiveld. In 
hoeverre de soort er broedt is niet duidelijk. 
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o Struweelsoorten als Zwartkop, Tuinfluiter en Grasmus zijn nog vrij algemeen in het plan-
gebied. De Fitis komt tot broeden in de aanplanten en spontane verbossingen in de bos-
plaats Kortrijkstraat. Deze soort kan het moeilijker krijgen indien deze aanplanten en ver-
bossingen ouder worden. 

o De Bosrietzanger (3 waarnemingen) is een bijzondere indicatorsoort. Deze soort verkiest 
allerlei vegetaties op licht vochtige bodems, met veel opgaande (ruigte)kruiden zoals Wil-
genroosje, Brandnetel, Riet, Lisdodde of hoog groeiende schermbloemigen en een lage, 
halfopen struikbegroeiing van Braam, Wilg, Els en Gewone vlier. Bosrietzanger is waarge-
nomen te Papenvijvers (611e). Daarnaast werd ook nog Kleine karekiet broedend aange-
troffen in een sloot met riet ter hoogte van 650e 

o Andere open landschapssoorten die waargenomen werden te Papenvijvers zijn: Patrijs 
(drietal koppels) en Gele kwikstaart. 

 
Broedvogels die vrijwel zeker uit het plangebied verdwenen zijn: Fluiter, Wielewaal, Nachte-

gaal (vroeger o.a. te Nieuwenhove), Matkop, Goudvink, Bonte vliegenvanger en Geelgors. 
 

2.3.8.2 Zoogdieren 

Gegevens over zoogdieren zijn slechts zeer fragmentarisch aanwezig. Voor de opmaak van het 
beheerplan van het bosreservaat te Rooiveld werd door B. Vandendriessche een vleermuisin-
ventarisatie uitgevoerd (in Esher, 2007). Verdere vleermuisgegevens zijn afkomstig van het 
ontwerp IHD-rapport voor Zandig Vlaanderen (ANB, 2011). Verdere waarnemingen zijn afkom-
stig van eigen veldwaarnemingen en waarnemingen.be.  
 
De meest voorkomende soorten zijn Konijn, Haas (in mindere mate), Egel en Mol. 

Van de muizenfauna is bitter weinig gekend. In 2011 werd in de Cellen Huisspitsmuis en Bos-
muis gevangen. 

Wezel, Hermelijn en (vermoedelijk) Bunzing komen waarschijnlijk verspreid voor in het plange-
bied. Puntwaarnemingen zijn echter niet gekend. 

De Europese eekhoorn komt verspreid voor in het plangebied. Deze soort is waargenomen te 
Nieuwenhove, Kampveld en Rooiveld. 

  
Foto links: Eekhoorn op een Zomereik te Nieuwenhove (124a), rechts: vleermuisboom met messtreep te Nieu-

wenhove. 

Een vaste populatie van Ree komt niet voor in het plangebied. Wel zijn er melding van Kamp-
veld en Rooiveld. Vast staat dat o.a. de Kortrijkstraat in het westen en de E40 een belangrijke 
barrière vormt voor deze soort met verschillende slachtoffers als gevolg (idem voor Vos). 
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De verspreiding van de Vos in het plangebied is niet goed gekend. Onbewoonde burchten wer-
den gevonden in het bosreservaat te Rooiveld. De enige plaats waar deze soort met zekerheid 
voorkomt is te Nieuwenhove (o.a. in 164b). 

Voor vleermuizen zijn buiten het bosreservaat geen puntgegevens voorhanden. De aanwezig-
heid van talrijke dreven in het plangebied vormen zeer waarschijnlijk een belangrijk jachtgebied 
voor verschillende soorten. Gekende overwinteringsobjecten in het plangebied of in de onmid-
dellijke omgeving ervan bevinden zich te Gruuthuyse (Watervleermuis, 5+ ex/Franjestaart, 
20+ ex/Baard/Brandt’s vleermuis, 20+ ex), in ‘De Woesten’ (50-tal Watervleermuizen, groot-
oorvleermuizen, baardvleermuizen en Franjestaarten) en te Nieuwenhove (Watervleermuis, 10+ 
ex/Franjestaart, 20+ ex/Baard-Brandt’s Vleermuis, 20+ ex). Medio jaren ’80 is Ingekorven 
vleermuis nog overwinterend aangetroffen in het kasteelpark van De Cellen. Net buiten de SBZ 
zou een kolonie van Ingekorven vleermuizen voorkomen. 

Dwergvleermuizen en Rosse vleermuis komt zeker voor in het gebied. Zomerwaarnemingen zijn 
verder nog gekend van grootoorvleermuis, Franjestaart en Brandt’s/Baardvleermuis in het bos-
reservaat te Rooiveld. In de kerk van Waardamme komt verder nog een zeer grote kraamkolo-
nie van Laatvliegers voor. 
 

2.3.8.3 Herpetofauna 

Amfibieën 

Poelgegevens zijn afkomstig van A. Andries en H. Deblauwe en dateren van 2010 en 2011. 
Waarnemingen zijn afkomstig van zichtwaarnemingen en fuikvangsten van een vijftiental poe-
len. 
Alpenwatersalamander, Bruine kikker en (iets minder) het synklepton van de Groene kikker 
werden in de meeste poelen teruggevonden.  

Hoewel de Gewone Pad zich moeilijker laat vangen kan ze als algemeen worden beschouwd in 
het plangebied.  

Kleine watersalamander blijkt veel zeldzamer te zijn in het plangebied. Deze soort wordt 
slechts in drie poelen teruggevonden, namelijk in twee poelen in de bosrand in de bosplaats 
Kortrijkstraat en in de poel op het heideterrein te Kampveld. 

Sinds 2004 werden in het plangebied door het ANB een vijftiental nieuwe poelen gegraven. Een 
overzicht van deze poelen is terug te vinden op Kaart 2.16. 
 

Tabel 2.23: overzicht van de fuikvangsten in het plangebied 

Bosplaats Kortrijkstraat Kampveld 

Poelnummer p2 p3 p1 p2 p3 p4 p5 

Alpenwatersalamander x x x x  x  

Kleine watersalamander x x -     

Bruine kikker  x x x x x x 

Bastaardkikker   -     

Groene kikker - syn.  x x x x x x 

Gewone pad   -   x x 

 

Bosplaats Papenvijvers Rooiveld 

Poelnummer p1 p2 p4 p5 p1 p2 p3 

Alpenwatersalamander x x x x  x x 

Kleine watersalamander     x   

Bruine kikker x x x x x x x 

Bastaardkikker        

Groene kikker - syn.   x x x  x 
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Bosplaats Papenvijvers Rooiveld 

Poelnummer p1 p2 p4 p5 p1 p2 p3 

Gewone pad  x      

 
Reptielen 

De enige soort die werd waargenomen in het plangebied is de Levendbarende hagedis. Deze 
soort werd in 2011 op een drietal plaatsen teruggevonden: op het heideterrein (560d) te Kamp-
veld, ten noorden van de kasteelvijver te Rooiveld op een heischrale rand en in een heischrale 
dreef ten oosten van 620a in de Papenvijvers. 
 

2.3.8.4 Vissen 

In verschillende waterlopen van het bekken van de Brugse polder werd in het verleden Bermpje 
teruggevonden. Het Bermpje vormt een aandachtssoort voor dit bekken en is ook een indicator-
soort voor het ecologisch herstel van dit bekken. Deze vissoort wordt momenteel volledig be-
schermd door de wet op de Riviervisserij. Hij komt ook voor in Bijlage III van het Verdrag van 
Bern (1979) betreffende het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in 
Europa. Vooral de Bornebeek zou een evenwichtige populatie Bermpje huisvesten. Ook de Bit-
tervoorn, een vissoort die voorkomt op bijlage II van Habitatrichtlijn en dus Europese bescher-
ming geniet, staat centraal in het bekkenbeheerplan van de Brugse polder.  

Om een juiste inschatting te kunnen maken van de toestand van het aanwezige visbestand 
werd in april 2010 door het ANB, met behulp van elektrische afvissingen en fuikbemonstering, 
de soortensamenstelling en -densiteit van de aanwezige soorten geïnventariseerd (K. Meule-
brouck, 2010).  

De Rivierbeek werd op drie plaatsen bemonsterd, namelijk ter hoogte van het kasteel Woesten 
te Waardamme, net voor monding met Hertsbergebeek en na de samenloop met de Hertsber-
gebeek (Nieuwenhove). Verder werd ook de Hertsbergebeek bemonsterd net voor de samen-
loop met de Rivierbeek.  

De soortensamenstelling was over het algemeen vrij arm en de aangetroffen aantallen waren 
aan de lage kant. Verspreid over de vier afvislocaties werden 67 exemplaren van 7 verschillen-
de vissoorten gevangen namelijk Blankvoorn, Giebel, Paling, Blauwband (exoot), Baars en 
Driedoornige stekelbaars. Op het grootste gedeelte van de afgeviste zones werden geen vis-
sen teruggevonden.  

De waarnemingen vermeld in dit rapport komen overeen met metingen van het Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek (INBO) die in kader van het meetnet zoetwatervis in maart 2010 an-
dere locaties op Rivier- en Hertsberghebeek hebben geïnventariseerd. Tijdens de bemonste-
ringscampagne van het INBO werden geen of slechts een handvol exemplaren van enkele vis-
soorten teruggevonden. In 2002 en 2006 werden door het INBO ook slechts 6 vissoorten ge-
vangen, maar werd wel het Bermpje teruggevonden (Van Thuyne et al., 2007). 

De teruggevonden soorten zijn allen algemeen voorkomende soorten die vrij goed bestand zijn 
tegen eutrofe omgevingsomstandigheden. 
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Foto: De Hertsbergebeek (links) en Rivierbeek (rechts) kunnen een essentiële rol spelen voor het voorbestaan van het 
Bermpje in het Brugse bekken 

2.3.8.5 Invertebraten 

Naar insecten werd geen gericht onderzoek gevoerd, maar werden wel incidentele waarnemin-
gen genoteerd. Voorts konden wij beschikken over waarnemingen van A. Andries en H. De-
blauwe. Alle waarnemingen dateren van de periode 2010-2011. Verdere aanvullingen komen 
van waarnemingen.be 

 
Dagvlinders 

In het plangebied werden tot op heden slechts 16 soorten dagvlinders waargenomen. Zowel het 
soortenaantal als de densiteit in het gebied is vrij gering. Enkele soorten worden bijna overal 
waargenomen. Het betreft meestal trekvlindersoorten Atalanta, Distelvlinder en Dagpauwoog, 
soorten van (verruigde) graslanden zoals Bruin zandoogje, dikkopjes s.l. en Oranje zandoogje 
en cultuurvolgers (witjes). De laatste jaren is echter bij veel vlindersoorten, waaronder ook de 
meer algemene soorten, een duidelijke neerwaartse trend waar te nemen. Soorten als Citroen-
vlinder en Kleine vuurvlinder doen het de laatste jaren aanmerkelijk minder of zijn bijna geheel 
verdwenen (Argusvlinder, Kleine vos). Hooibeestje is niet waargenomen in het plangebied. De 
graslanden zijn (nog) te dicht en te soortenarm voor meer kieskeurige vlinders en er zijn te wei-
nig mantel-zoomsituaties. Alleen de heideperceeltjes te Kampveld kunnen kieskeuriger soorten 
herbergen. Bruin blauwtje kan hier vroeg of laat wel opduiken. Bruin blauwtje is echter een zeer 
mobiele pionierssoort die snel geschikte gebieden kan koloniseren. Kleine ijsvogelvlinder kan 
verwacht worden in de bosplaats De Cellen temeer deze soort voorkomt in De Warande. Deze 
populaties kunnen potentieel als bronpopulaties voor kolonisatie van het plangebied fungeren.  

Tabel 2.24: waargenomen dagvlindersoorten in het plangebied 

Soort Rode lijststatus Bosplaats Soort gebonden aan… 

Atalanta momenteel niet bedreigd algemeen geen specifieke voorkeur 

Bont zandoogje momenteel niet bedreigd algemeen open bossen en bosranden 

Boomblauwtje momenteel niet bedreigd Nieuwenhove/Kampveld 
diverse biotopen met bomen en 
struiken 

Bruin zandoogje momenteel niet bedreigd algemeen ruige graslanden 

Citroenvlinder momenteel niet bedreigd 
Rooi-
veld/Kampveld/Kortrijkstr
aat 

bosranden; open bossen 

Dagpauwoog momenteel niet bedreigd Vrij algemeen geen specifieke voorkeur 

Distelvlinder momenteel niet bedreigd Rooiveld/Kortrijkstraat geen specifieke voorkeur 

Gehakkelde aurelia momenteel niet bedreigd Rooiveld/Kortrijkstraat 
bosranden; parken; open plek-
ken in loof- en gemengde bos-
sen; droge graslanden 

Groot dikkopje momenteel niet bedreigd Papenvijvers/Kampveld geen specifieke voorkeur 
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Groot koolwitje momenteel niet bedreigd vrij algemeen geen specifieke voorkeur 

Icarusblauwtje momenteel niet bedreigd Nieuwenhove/Kampveld kruidenrijke vegetaties 

Klein geaderd witje momenteel niet bedreigd algemeen geen specifieke voorkeur 

Klein koolwitje momenteel niet bedreigd zeer algemeen geen specifieke voorkeur 

Oranje zandoogje momenteel niet bedreigd algemeen ruige graslanden 

Oranjetipje momenteel niet bedreigd 
Rooi-
veld/Kortrijkstraat/Papenv
ijvers/Kampveld 

vochtige hooilanden; zonnige 
ruigten in bosranden 

Zwartsprietdikkopje momenteel niet bedreigd Papenvijvers/Kampveld graslanden en ruigten 

 

Libellen 

Grotere waterpartijen worden in het plangebied alleen teruggevonden in het kasteelpark van 
Rooiveld. Verder komen er verspreid over het plangebied diverse kleine poelen voor (kaart 
2.16). In het plangebied zijn nog geen Rode Lijst soorten waargenomen. Niettegenstaande het 
ontbreken van Rode lijstsoorten is de Kleine roodoogjuffer beslist niet algemeen op (West-) 
Vlaams niveau. Andere gebieden met lagere soortenaantallen tonen echter aan dat het eerste 
zicht marginale biotopen (veedrinkpoelen,…) zoals aan de Kortrijkstraat en te Papenvijvers toch 
van belang kunnen zijn voor het libellenarme West-Vlaanderen. De poel met de grootste diver-
siteit is terug te vinden in bestand 570f te Kampveld. Deze poel van 2004 trekt nu een 11-tal 
soorten libellen aan. 
 
Tabel 2.25: libellen en juffers in het plangebied 

Soort Rode lijststatus Voorkomen  

Azuurwaterjuffer momenteel niet bedreigd Kampveld (p5) 

Watersnuffel momenteel niet bedreigd Kampveld (p5)/Kortrijkstraat (p2) 

Lantaarntje momenteel niet bedreigd Algemeen 

Kleine roodoogjuffer momenteel niet bedreigd Kampveld (p5) 

Vuurjuffer momenteel niet bedreigd Vrijwel alle poelen 

Blauwe glazenmaker momenteel niet bedreigd Kampveld (p5) 

Paardenbijter momenteel niet bedreigd Kampveld (p5)/De cellen 

Grote keizelibel momenteel niet bedreigd Kampveld (p5) 

Platbuik momenteel niet bedreigd Kampveld (p5)/Papenvijvers (p1) 

Gewone oeverlibel momenteel niet bedreigd Kampveld (p5) 

Bloedrode heidelibel momenteel niet bedreigd 
Kampveld (p5)/Nieuwenhove 
(p1)/Kortrijkstraat (p1) 

Vuurlibel momenteel niet bedreigd Kampveld (p4) 

Grote keizerlibel momenteel niet bedreigd algemeen 

Viervlek momenteel niet bedreigd Kampveld (p5) 

 



Algemene beschrijving 

Pagina 105 van 126

 

 

 
 
Foto: Goed gestructureerde, heldere poelen, zoals hier te Kampveld, zijn van levensbelang voor de voortplanting van 
verschillende libellensoorten. 
 
Sprinkhanen 

In het plangebied werden tot op heden zeven sprinkhanensoorten waargenomen, namelijk: 
Krasser, Zuidelijk spitskopje, Gewoon spitskopje, Ratelaar, Grote groene sabelsprink-

haan, Gewoon doorntje en Zeggedoorntje. De waargenomen soorten zijn met uitzondering 
van Zeggedoorntje algemeen in Vlaanderen (Decleer, K. et al., 2000). Struiksprinkhaan komt 
vermoedelijk ook voor maar is wegens zijn verborgen levenswijze moeilijk op te sporen. 

De regio wordt in ieder geval als erg soortenarm beschouwd. Het Zuidelijk spitskopje is een 
soort die recent aan een sterke opmars bezig is. Krasser, Ratelaar en Grote groene sprinkhaan 
zijn een alomtegenwoordige soorten die in allerlei types graslanden en verbossingen voorko-
men. De beide doorntjes zijn kenmerkend voor natte plekken met schaarse vegetatie. In 2011 
werd het Zeggedoorntje aangetroffen op en langs het heideterrein (560d) te Kampveld en op 
het centrale pad door perceel 403 te Rooiveld.  
 
Andere 

XX 
 
2.3.9 Bosdifferentiërende elementen 

2.3.9.1 Natte zones, kwelzones, vijvers en poelen 

In het plangbied komen enkele natte zones en kwelgebieden voor. Voor de ligging van de kwel-
gebieden zie hiervoor kaart 2.7. Natte zones worden op kaart 2.15a-b weergegeven. De meeste 
kwelgebieden zijn gelegen ter hoogte van de Rivierbeek in de bosplaatsen Kortrijksstraat en 
Rooiveld. Veel van het aanwezige kwelwater wordt opgevangen door de talrijk aanwezige 
grachten en afgevoerd naar de Rivierbeek. Deze plaatsen zijn hoofdzakelijk ingeplant met po-
pulier en vertonen een voorjaarsflora met soorten als: Dotterbloem, Slanke sleutelbloem, Dot-
terbloem, Muskuskruid, Bosanemoon en de kwelindicator Waterviolier. Verder komt nog een 
kwelzone voor ter hoogte van het graslandperceel 145b te Nieuwenhove. Op de experimentele 
plagplek komen soorten als Sterzegge, Waternavel, Biezenknoppen en Grote wederik. Natte 
zones (zonder kwelwater) zijn ook aanwezig ter hoogte van de Rivierbeek. Een natte zone met 
veel veenmos is te vinden in een berkenbestand (561a) te Kampveld. 

In het kasteelpark te Rooiveld (430a) is een geëutrofieerde vijver aanwezig met veel exoten in 
de rand. 

Verder komen er in het plangebied komen op verschillende plaatsen poelen voor. Oudere be-
staande poelen komen (behalve RV-p1) komen in het plangebied vrijwel niet voor. Sinds 2004 
werden er door het ANB verschillende (15-tal) nieuwe poelen gegraven. Voor de ligging van 
deze poelen zie kaarten 2.15a-b.  
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Rond of aan deze poelen komen kenmerkende soorten voor. Verschillende poelen te Kampveld 
en Rooiveld herbergen zeldzamere soorten als Zwanenbloem maar ook zeldzame soorten als 
Loos blaasjeskruid (RV-p2). Tabel 2.26 heeft een overzicht van al de poelen in het plangebied. 

  
Foto links: kwelzone in een voormalig populierenbestand te Rooiveld (401d). Foto rechts: recent gegraven poel te 

Nieuwenhove (NH-p1). 

Tabel 2.26: overzicht de poelen in het plangebied. 

Poelnummer Bestand Aangelegd Opmerking 

KS-p1 330b 2005 Verlandde poel met Mannagras in noordelijke bosrand. 

KS-p2 330b 2005 Verlandde poel met Mannagras in noordelijke bosrand. 

KS-p3 332a 2010 Zeer recente poel op geplagde grond. 

RV-p1 402b bestaand 
Recent geruimde en verbrede poel (2009) aan de Rivierbeek gelegen in 
een moerasspirearuigte. 

RV-p2 420d 2006 Poel gelegen in boomgaard 

RV-p3 420e 2006 Weidepoel 

KV-p1 560d 2005 Grote poel in heideperceel. 

KV-p2 563c 2004 Grote weidepoel met Waterviolier en Loos blaasjeskruid. 

KV-p3 551a 2009 Recent gegraven weidepoel 

KV-p4 570b 2005 Mooi gestructureerde poel met veel lisdodde, libellenrijk. 

KV-p5 570f 2004 Mooi gestructureerde poel in hooiland. 

NH-p1 144a 2009 
Recent gegraven weidepoel met Watermunt, Egelboterbloem en Water-
postelein. 

PV-p1+p2 670a 2006 Twee recente poelen aangelegd in aanplant. 

PV-p3 650c 2008 Kleine poel in graasweide 

PV-p4 600a 2006 Veedrinkpoel 

AK-p1+p2 820a ? Twee recent aangelegde poelen in jonge aanplant. 

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 Tabel 2.27 en op kaarten 2.15a-b. Veel om-
vangrijke bomen zijn in het plangebied niet terug te vinden. Dikke bomen komen hoofdzakelijk 
voor te Nieuwenhove en in het kasteelpark te Rooiveld (vnl. 430a). 

Tabel 2.27: overzicht van ‘merkwaardige bomen’ 

Bosplaats Bestand Soort Aard 
Omtrek 
(cm) 

Opmerking 

Breeweg 710a knotwilg Bomengroep 0 2x2ex. 

121a Amerikaanse eik Solit. Boom 279 vleermuisboom 

121c Zomereik Solit. Boom 365   

Nieuwenhove 

124a Zomereik Bomengroep 265-365 10 ex. 
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Bosplaats Bestand Soort Aard 
Omtrek 
(cm) 

Opmerking 

124c Beuk Solit. Boom 340   

146a Boswilg Knotwilg 240  

162d Amerikaanse eik Solit. Boom 325   

Papenvijvers 663a Amerikaanse eik Bomengroep 280 knoteiken/2ex 

130b Beuk Bomengroep 350 2 ex. 

130b Zomereik Bomengroep 250 3 ex. 

141c Beuk Bomengroep 265   

401e Zomereik Solit. Boom 472   

430a weymouthden Solit. Boom 275   

430a Zomereik Solit. Boom 381   

430a Beuk Solit. Boom 520   

430a Beuk Solit. Boom 330   

430a Amerikaanse eik Solit. Boom 325   

430a Beuk Solit. Boom 338   

430a Zomereik Solit. Boom 353   

430a Zomereik Solit. Boom 335   

430b Hulst Solit. Boom 140   

Rooiveld 

430b Haagbeuk Bomengroep - hakhout 

 

  
Foto links: omvangrijke Beuk in het kasteelpark te Rooiveld, Foto rechts: knotwilgen aan de Hertsbergebeek. 

2.3.9.3 Dreefbomen, hagen, houtkanten en bomenrijen (aanvullen) 

Opmerkelijk voor het plangebied zijn de bomenrijen en dreven in een regelmatig dambordpa-
troon. Dit patroon vindt zijn oorsprong in de ontginningsgeschiedenis van het vroegere heide- 
en boslandschap. Langsheen en onder deze dreven ontwikkelden houtige gewassen met Ge-
wone braam, Grote muur, Fijn schapengras en lokaal Sleedoorn en Pijpestrootje. Ook fragmen-
ten van heischraal grasland kunnen aangetroffen worden in de bermen, met soorten als Struik-
hei, Veelbloemige veldbies en Brem. In deze dreven en bermen bleef de bodem en vegetatie 
doorgaans gespaard van bodembewerking. Daardoor is de ontwikkeling van waardevolle vege-
taties mogelijk.  

De meeste dreven worden teruggevonden in de bosplaatsen Nieuwenhove, Kampveld, Papen-
vijvers en (minder) Rooiveld. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen enkele en dubbele dre-
ven. De meeste dreven zijn gelegen in bosverband. Te Papenvijvers liggen er echter verschil-
lende dreven tussen de weilandcomplexen. In totaal komt er in het plangebied een kleine 20 
kilometer dreven voor. De meest voorkomende dreven zijn voornamelijk eiken- populieren- en 
beukendreven. Veel dreven zijn echter niet uniform naar soortensamenstelling toe. Soms ko-
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men er dreven voor waarbij de afzonderlijke rijen uit verschillende boomsoorten bestaan of 
waarbinnen dezelfde rij, verschillende boomsoorten worden gebruikt. Naast Beuk en Zomereik 
worden ook Populier, Lork (veel) en Amerikaanse eik als dreefbomen aangewend. De meeste 
populierenrijen zijn gehamerd. Soms worden er jonge Zomereiken of Haagbeuken aangeplant 
tussen de dreefbomen. Verschillende dreven zijn in zeer slechte staat. Verschillende beuken-
dreven hebben te lijden onder zonnebrand (Papenvijvers) en stamrot. Lokaal sterven dreefbo-
men af door beschadiging van wortels (of door bodemverdichting) door landbouwvoertuigen. 

Alle rijen werden opgemeten. Daarvoor werden in elke rij van drie significante bomen de omtrek 
en de plantafstand opgemeten. 

Kleine landschapselementen onder de vorm van houtkanten komen vrijwel niet in het plange-
bied waargenomen. Een belangrijke uitzondering is de oude autochtone knotelzenrij ten zuiden 
van 670a/b (Papenvijvers). Bomenrijen komen meestal voor onder de vorm van populieren- en 
knotwilgenrijen (voornamelijk te Papenvijvers). Soms werden knotwilgenrijen gebruikt als per-
ceelsscheiding in het plangebied. Populierenrijen worden verschillende keren aangetroffen 
langs de Rivier- en de Hertsbergebeek. 

Alle lijnvormige houtige elementen worden weergegeven op kaarten 2.15a-b. 
 

Bosplaats Nr.
9
 Soort Aard 

en-
kel/dub
bel 

Lengte 
(m) 

Pltaf-
stand 
(m) 

gem. 
omtrek 
(cm) 

Akker h1 schietwilg Bomenrij enkel - 222 4 - 

d1 Zomereik Dreef D 205 var 10 

d10 Cultuurpopulier Dreef, gehamerd D 449 5 165 

d11 Beuk Dreef, schraal D 149 7 155 

d12 Beuk Dreef + enkele xPo/zE D/E 155 6 185 

d13 Beuk Dreef E 144 var 180 

d14 Beuk Dreef, deel schraal D 586 6 200 

d15 
Zo-

mereik/Cultuurpopulier 
Dreef, xPo gehamerd D 149 var 

220/260 

d16 Cultuurpopulier 
Dreef, vroegere veldweg? Deel 
xPo gehamerd. 

D 151 6 
300 

d17 Zomereik/Haagbeuk Dreef D 123 10 20/25 

d2 Beuk 
Dreef, enkele zijn dood of uitge-
waaid 

D 157 6 
210 

d3 Cultuurpopulier Dreef, binnenste rij is dunner D 152 5 135 

d4 Beuk/Zomereik Dreef, B met zonnebrand D 148 6 115/35 

d5 
Zo-

mereik/Beuk/Cultuurpop

ulier 
Dreef, dikste xPo zijn gehamerd D 300 6 

var 

d6 Lork Dreef, gehamerd D 149 var 105 

d7 
Zo-

mereik/Cultuurpopulier 
Dreef, veel NV van zE en Be D 300 5 

140/220 

d8 Beuk Dreef, schraal E 271 6 170 

Kampveld 

d9 Beuk Dreef, deels schraal D 537 6 145 

d1 Zomereik Dreef E 807 6 10 

d2 Zomereik Dreef D 156 6 10 

d3 Cultuurpopulier Dreef E/D 119 5 175 

d4 Haagbeuk/Zomereik/Es Dreef E 161 7 20 

h1 Zomereik Bomenrij enkel - 103 - - 

h2 schietwilg Knotwilgenrij, 4 ex. - 32 - - 

Kort-
rijkstraat 

h3 schietwilg Knotwilgenrij, 8 ex. - 83 - - 

d1 Beuk 
Dreef, verdrongen door naastge-
legen aE-bestand 

D 181 8 
180 

d10 Beuk Dreef, schraal D 274 8 195 

d11 Beuk Dreef D 62 7 240 

d12 Zomereik Dreef D 286 7 190 

d13 Zomereik Dreef D 173 7 120 

Nieuwen-
hove 

d14 Beuk/Amerikaanse Dreef, enkele aE uitgewaaid D 300 6 
210/140/

                                                                    
9
 Houtkanten en bomenrijen worden met “h” aangeduid, dreven worden met “d” aangeduid + hun resp. 
volgnummer 
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Bosplaats Nr.
9
 Soort Aard 

en-

kel/dub
bel 

Lengte 

(m) 

Pltaf-

stand 
(m) 

gem. 

omtrek 
(cm) 

eik/Zomereik 300 

d15 Amerikaanse eik Dreef, verschillende afgestorven D 176 6 148 

d16 Beuk Dreef D 131 7 170 

d17 Lork Dreef D 101 var 120 

d18 Zomereik Dreef D 60 var 126 

d2 Lork Dreef D 380 4 140 

d20 Amerikaanse eik Dreef D 92 4 160 

d3 Lork Dreef D 144 5 140 

d4 Beuk Dreef, schraal D 93 8 210 

d5 Amerikaanse eik Dreef, veel NV D 246 7 165 

d6 Beuk Dreef D 407 6 200 

d7 Beuk/Grauwe abeel Dreef D 344 5 var 

d8 Amerikaanse eik Dreef, overwoekerd door Klimop D 215 5 170 

d9 Amerikaanse eik Dreef E 84 4 150 

h1 Zomereik Knoteikenrij met 2 knotxPo, 15 ex - 91 5 200 

h2 Cultuurpopulier Bomenrij  - 156 - - 

d1 Lork Dreef D 335 var 120 

d10 Zomereik Dreef D 167 7 155 

d11 Cultuurpopulier Dreef, veel NV Lij en zE D 122 7 var 

d12 Cultuurpopulier Dreef D/E 104 9 var 

d13 Cultuurpopulier Dreef D 223 6 180 

d14 Zomereik Dreef D 800 10 okt/30 

d15 Beuk/Cultuurpopulier 
Dreef, zonnebrand B, deel 
schraal 

D 192 7 
195/180 

d16 Cultuurpopulier 
Dreef, veel NVaE/zE + HA zE, 
xPo gehamerd 

D 625 7 
230 

d17 Beuk Dreef D 389 7 165 

d18 Beuk 
Dreef, verschillende afgestor-
ven+enkele met stamrot, schraal 

D 255 5 
215 

d19 Zomereik Dreef D 310 5 185 

d2 Zomereik Dreef D 196 9 30 

d3 Cultuurpopulier 
Dreef, jonge zE geschrankt, 
schraal 

D 238 7 
140 

d4 Beuk 
Dreef, B zonnebrand?, deel 
schraal 

D 396 8 
200 

d5 Zomereik Dreef D 206 7 30 

d6 Beuk/Haagbeuk Dreef, Hb ondergeplant D 270 7 220/20 

d7 Beuk Dreef D 187 6 170 

d8 Zomereik Dreef D 102 6 190 

d9 Zomereik Dreef D 312 5 135 

h1 Zwarte els Houtkant met knotelzen - 185 - - 

h3 schietwilg Knotwilgenrij aan Hertsbergebeek - 116 - - 

h4 schietwilg Knotwilgenrij aan Hertsbergebeek - 93 - - 

h5 
Beuk/Zomereik/Lijsterbe

s 
Recent aangeplantte houtkant - 83 - 

- 

h6 schietwilg Knotwilgenrij aan Hertsbergebeek - 133 - - 

Papenvij-

vers 

h7 Cultuurpopulier Bomenrij aan Hertsbergebeek - 94 - - 

d1 Beuk/Zomereik Dreef D 67 var 40/10 

d10 Zomereik Dreef D 315 10 150 

d11 Beuk Dreef E 211 6 160 

d12 Zomereik Dreef D/E 224 6 140 

d13 Zomereik Dreef D 155 5 90 

d14 Zomereik Dreef D 144 6 130 

d2 Beuk Dreef D 186 6 220 

d3 Beuk Dreef D 153 5 145 

d4 Cultuurpopulier Dreef D 139 7 200/140 

d5 Zomereik Dreef D 380 6 28 

Rooiveld 

d6 Zomereik Dreef D 526 5 10 
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Bosplaats Nr.
9
 Soort Aard 

en-

kel/dub
bel 

Lengte 

(m) 

Pltaf-

stand 
(m) 

gem. 

omtrek 
(cm) 

d7 Cultuurpopulier Dreef D 411 5 165 

d8 Zomereik Dreef D 434 5 170 

d9 Zomereik Dreef D 117 5 150 

h1 Cultuurpopulier Bomenrij enkel - 152 6 260 

h2 schietwilg Knotwilgenrij, recent geknot - 131 - - 

 

  
Foto links: Amerikaanse eikendreef te Nieuwenhove, Foto rechts: knoteikenrij te Nieuwenhove. 

 
2.3.9.4 Bosranden 

Gradiëntrijke bosranden met mantel-zoomvegetaties zijn in het plangebied vrijwel niet aanwe-
zig. Wel worden verschillende jonge aanplanten voorzien van een gemengde mantel van Een-
stijlige meidoorn, Hazelaar, Gelderse roos, Rosa sp. enz.  

In de westrand van het kasteelpark te Rooiveld komt een bosrand voor van ratelpopulier, Zo-
mereik, Haagbeuk en Tamme kasteanje. Een deel hiervan bestaat uit oud hakhout. 
 

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 het verpachten van de jacht. 
 
2.4.1 Houtverkoop en vergunde kappingen 

Nog aan te vullen 
 

2.4.2 Jacht 

Het plangebied behoort tot het werkingsgebied van de Wildbeheerseenheid ‘Houtland’.  

 
2.4.3 Huur/pacht 
 
Voor de verschillende permanente open plekken (weiland, hooiland en akker) bestaan verschil-
lende soorten contracten met privé-personen. Nog aan te vullen 
 
landbouwpachten  
inscharingscontracten  
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concessie ? 
 
 

2.5 Beschrijving van de boswegen en andere bosin-
frastructuur 

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 kaart x. 
 

2.5.2 Recreatieve en educatieve infrastructuur 

Vooral de bosplaats Nieuwenhove en Kampveld kent een vrij intensief recreatief gebruik. Hier 
zijn dan ook recreatieve infrastructuur aanwezig om recreëren in het bos toe te laten en te stu-
ren (kaart 2.16). 
 
Borden 

Naast de borden die de algemene toegankelijkheid regelen (verbods- en toegangsborden), worden 
ook nog infoborden teruggevonden. Op infoborden worden meestal aanwijzingen gegeven voor 
de te volgen wandelroutes of over het gevoerde (bos)beheer ivm open plekken, spontane ver-
bossingen, dood hout enz… De meeste infoborden zijn in de bosplaats Kampveld terug te vin-
den. Naast de infoborden zijn er in het plangebied nog enkele landschapsborden geplaatst. 
 

  
Foto links: Landschapsboord te Kampveld (570f), Foto rechts: infobord aan het heideperceel te kampveld (560d). 

 
Barelen en poorten 

Aan de meeste toegangspunten worden houten barelen geplaatst om te vermijden dat er voer-
tuigen in het bos kunnen rijden. Verschillende poortjes worden gebruikt om weilanden af te slui-
ten. Soms worden een enkel private pad afgesloten door het plaatsen van prikkeldraad zoals ter 
hoogte van het weiland 660b te Papenvijvers. Zie situering kaart 2.16.  
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Zitbanken 

Er zijn slechts een aantal zitbanken aanwezig in het plangbied. Deze zijn vrijwel allen gelegen 
in de bosplaats Nieuwenhove. 
 
Afsluitingen 

In het plangebied zijn er enkele afsluitingen aanwezig om de bezoekers te geleiden of juist weg 
te houden uit de bestanden. Langs de dreef te Nieuwenhove (161a) is een prikkeldraad aanwe-
zig die geen dienst meer doet. Afsluitingen op eigendomsgrenzen worden op kaart 2.16 niet 
weergegeven.  
 
Andere 

In het plangebied zijn verder nog volgende recreatieve/educatieve voorzieningen aanwezig: 
 
• enkele brugjes zijn aanwezig zoals over afwateringsgreppel te Nieuwenhove (tussen 4f en 

4g) en over een gracht te Onderdale (12c); 

• joggingtoestellen zijn aanwezig ter hoogte van de parking in 420e (Rooiveld). 

 

2.5.3 Openbare nutsvoorzieningen 

Openbare nutsleidingen komen slechts zelden voor in het plangebied. Elektrische leidingen zijn 
o.a. gelegen langs de dreef tussen 620a en 621a. 

Een elektriciteitscabine is gelegen in bestand 410a ( Rooiveld). 

 

2.6 Recreatieve functies en toegankelijkheid 

2.6.1 Toegankelijkheid 
 
De meeste openbare bosbestanden zijn opengesteld voor het publiek en kunnen door bezoe-
kers worden bezocht langs een uitgebreid netwerk van paden en openbare (voet)wegen (kaart 
4.x). De toegankelijkheid van de openbare wegen wordt aangegeven d.m.v. verkeersborden. De 
toegangsbepalingen op de niet-openbare wegen in het openbare bosdeel worden aangegeven 
op de wettelijk vastgelegde borden van ANB (zie hoger).  

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 
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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. 

Het bosreservaat in de bosplaatsen Kortrijkstraat en Rooiveld is niet toegankelijk.  
 

2.6.2 Wandelroutes (kaart 2.17) 

Langs of doorheen het plangebied lopen verschillende wandelroutes: 

� Het gemeentelijk wandelpad ‘Torenhof/Michiel Zwaenepoelpad” loopt dwars door de 
bosplaats Nieuwenhove en dit over een totale afstand van 11 km.  

� De provinciale wandelroute ‘Kampveld’ (9,1 km) start in Waardamme-centrum en loopt 
door de bosplaatsen Rooiveld, Kampveld en Papenvijvers. 

 

2.6.3 Fietsroutes (kaart 2.17) 

� Het fietsroutenetwerk doorkruist de bosplaatsen Papenvijvers en Kampveld via de 
Papenvijversstraat enerzijds en de bosplaatsen Rooiveld en Kampveld via de Waterstraat 
anderzijds. Het fietsroutenetwerk loopt via de Waterstraat verder langs de westzijde van 
de bosplaats Nieuwenhove. De provinciale fietsroute “Bulskampveldroute” met een totale 
lengte van 43,6 km maakt integraal deel uit van het fietsroutenetwerk. 

 

2.6.4 Ruiterroutes  

Specifieke ruiterpaden zijn niet uitgestippeld in het plangebied. 
 

2.6.5 Parkeergelegenheid 

Parkeergelegenheid binnen het plangebied is uitsluitend te vinden aan de ANB-hoeve te Rooi-
veld. Hier bevinden zich ook fietsenstallingen. XX 
 
2.6.6 Speelzones 
 
Binnen het boscomplex Kampveld er één speelzone aangeduid. Deze speelzone is gelegen in 
bestand 121a en dit over een oppervlakte van 1,13 hectare. Binnen deze speelzone is er geen 
speelinfrastructuur aanwezig.  

Voor de nabije toekomst worden extra speelzones gepland te Nieuwenhove (162a en 163a) en 
te Rooiveld (440b en 441a). 
 
 

2.7 Knelpunten 

Volgende knelpunten zijn in en rond het plangebied aanwezig (zie ook kaart 2.18): 
 
Afval en vervuiling van bosranden 

Op plaatsen waar het bos aan woningen of doorgangswegen grenst of in de nabijheid ligt, wor-
den soms sluikstorten – doorgaans van organisch (tuin)afval, soms ook huishoudelijk – gevon-
den. Dit zorgt voor terreinverstoring wat zich het meest manifesteert in vegetatieverruiging en 
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soms ook in verlies van uitzonderlijke vegetatiewaarden en potenties. In sommige bestanden 
treedt er een “vertuining” op in de bestanden zoals in de noordelijke ten noorden van de Her-
tendreef in de bosplaats Nieuwenhove (Bonte gele dovenetel). Sluikstorten werd ook waarge-
nomen langs de Waterstraat ter hoogte van bestand 560a (Kampveld).  

 
Foto : sluikstort ter hoogte van 560a te Kampveld 

 

Jachtinfrastructuur 

In het private bosbestand 430a te Rooiveld komt een oude trechterval voor die niet thuishoort in 
het bestand. 

Invasieve soorten 

Zie hiervoor § 2.3.6.7 
 
Drainage 

Ter hoogte van de bosplaatsen Kortrijksstraat en Rooiveld hebben de bosbestanden aan de 
Rivierbeek een netwerk van sloten. Deze werden eertijds aangelegd om de moeilijk draineerba-
re grond toch rendabel te maken. Deze sloten hebben een sterk drainerend effect op de bosbe-
standen. 
 
Te kleine heidezones 

De laatste jaren werd op verschillende locaties heide en heischrale vegetaties hersteld. Deze 
zones zijn echter meestal niet meer dan 1 ha groot en zijn eigenlijk te klein om flora en fauna 
gebonden aan dergelijke biotopen maximaal te laten ontwikkelen. 
 
Oneigenlijk bosgebruik 

In bestand 820a (Akker) komt een brandplek voor die een sterk verruigend heeft op de vegeta-
tie. 

Sommige afsluitingen hebben hun functie verloren en zouden best verwijderd worden uit het 
bos zoals aan de Hertendreef te Nieuwenhove. 

Te Nieuwenhove komen verder nog verschillende sluippaden voor door de bosbestanden.  

Doorgaand verkeer 

De Papenvijversstraat en de Waterstraat die langs de bosplaatsen Kampveld, Rooiveld en Pa-
penvijvers lopen vormen een belangrijke toeristische fietsroute. Dit is ook een belangrijke door-
gangsroute voor gemotoriseerd verkeer. Dit veroorzaakt een zekere mate van verkeersonveilig-
heid en verstoring van de bermen.  
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Homogene en structuurarme bestandenopbouw 

Aanzienlijk wat bosbestanden bestaan uit homogene boombestanden met Grove den en Ameri-
kaanse eik maar soms ook Beuk, Lork en Corsikaanse den met een ontbrekende of structuur-
arme en eenzijdige struik- en kruidlaag. Dat zorgt ervoor dat gediversifieerde ontwikkelingen op 
veel plaatsen achterwege blijven.  
 
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 natte graslanden zal hier zeer waarschijnlijk zeer moeilijk (of zelfs onmogelijk) zijn zonder 
aangepaste beheermaatregelen. Daarnaast is de begrazingsdruk op de meeste verpachte per-
celen redelijk hoog.  

Structuurkwaliteit en waterkwaliteit van de Rivier- en Hertsbergebeek 

De aanwezigheid van verschillende schanskorven (oeververstevigingen) langs de beken ver-
hinderen de vrije meandering. De verstoring van de natuurlijke stromings- en waterpeildynamiek 
zorgt tevens voor degradatie van het aanwezig biotoop. Verder blijft de waterkwaliteit (en de 
aanwezige visfauna) nog steeds ondermaats. 
 
Dreven 
Het plangebied wordt gekenmerkt door een typisch dambordpatroon van dreven. Veel van deze 
dreven zijn een bedenkelijke staat. De oorzaken zijn velerlei. Bodemverdichting en plaatselijke 
beschadiging van wortels door landbouwvoertuigen zorgt lokaal voor afsterving van dreefbo-
men. Te Papenvijvers worden heel wat paden kapot gereden door landbouwvoertuigen (vooral 
tijdens natte periodes). Deze paden worden lokaal opgevoerd met steenslag.  
De (heischrale) vegetatie van dreven heeft sterk te lijden onder het naastliggend landgebruik. 
Dit effect is voornamelijk merkbaar in de bosplaats Papenvijvers. Veel dreven langs landbouw-
percelen staan sterk onder invloed van bemesting. 
Vrijwel alle populieren in het plangebied zijn gehamerd. Het rooien alle populierendreven is ze-
ker niet wenselijk. Te Papenvijvers vormen populierendreven soms de enige corridors in een 
sterk agrarisch gebied. 
 
Maaidata 
Sommige gehanteerde maaidata zijn niet aangepast aan de aanwezige vegetatie. Zo worden 
sommige heischrale paden (vooral ten noorden en ten oosten van 560d) veel te vroeg gemaaid. 
Ook wordt soms geen rekening gehouden met de weersomstandigheden. Zo werd in 2011 ge-
maaid tijdens zeer natte weersomstandigheden, dit met diepe spoorvorming als gevolg. 
 

 
foto: diepe spoorvorming  ter hoogte van het heideperceel (560d) te Kampveld door een maaitraktor. 


