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1 Identificatie van het bos 

1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 
Het domeinbos De Galgebossen is eigendom van het Vlaams Gewest. Het beheer is in handen van 
het Agentschap voor Natuur en Bos van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE). 
 
Alle percelen zijn gelegen binnen de provincie West-Vlaanderen, gemeenten Poperinge en Ieper 
(deelgemeenten Elverdinge en Vlamertinge). 
 
De totale kadastrale oppervlakte bedraagt 111 ha 39 a 74 ca.  
 
Voor de verdere berekeningen wordt gemakshalve rekening gehouden met de oppervlakte van de 
GIS-laag van de bestandsindeling, die lichtjes afwijkt van de kadastrale oppervlakte (111 ha 05 a). 
 
Eigendomsverwerving 
De totstandkoming van het huidige bezit is in verscheidene fases verlopen, namelijk geleidelijke 
aankopen in de periode tussen 1995 en 2010 (zie Bijlage 2). 
 
Erfdienstbaarheden 
In de praktijk is er recht van doorgang over: 

- perceel 237c, Poperinge, 2° afdeling, Sectie D vo or de nabijgelegen private woning met 
perceelnr. 105f, Ieper, 11° afdeling, Sectie B. 

- dreef van percelen ex.129d, ex. 129e, ex.130, ex.131 en ex.132, ged. ex. 207 en ex. 208, 
Poperinge, 2° afdeling, Sectie D voor de achtergele gen landbouwgronden met perceelnrs. 
ex.129d, ex.129e, ex.130, ex.131 en ex.132, ex. 207 en 219, Poperinge, 2° afdeling, Sectie D.  

- perceel 95p, Poperinge, 2° afdeling, Sectie D voo r de achtergelegen akker met perceelnr. 
68b, Ieper, 11° afdeling, Sectie B. 

- percelen 207 en 220, Ieper, 11° afdeling, Sectie B  voor de nabijgelegen private woningen 
met perceelnrs. 219b3, 219d3 en 219g3, Ieper, 11° a fdeling, Sectie B. 

- percelen 206 en 223a, Ieper, 11° afdeling, Sectie  B voor de achtergelegen grond en 
landbouwgronden met perceelnrs. 222k,f, 227a, 271d en 273b, Ieper, 11° afdeling, Sectie B.  

- dreef van perceel 218, Ieper, 11° afdeling, Secti e B ; dreef van percelen 471 en 470, Ieper, 
12° afdeling, Sectie A voor de achtergelegen landbo uwgrond en bedrijf met perceelnrs. 218, 
ex. 237/02, ex. 237 en ex.238/02, Ieper, 11° afdeli ng, Sectie B  en 432/02D, 432/02C, 431A 
en 430C, Ieper, 12° afdeling, Sectie A.  

 
Gebruiksrechten 
Er zijn momenteel vijf rechten van periodiek grondgebruik bekend: zie Bijlage 3. Het betreft de 
percelen 3y en 12x (Pol Soenen – weide/akker), 14x en 30x (Rik Rooryck - weide), 31y en 31t (Ivan 
Wittouck – akker/weide), 31x (José Boerave - akker) en 32y (Wim Haelewyn - weide � vanaf mei 
2012) . 
De gebruiksvoorwaarden zijn vastgelegd in een periodieke overeenkomst. Een modelovereenkomst  
is bijgesloten in Bijlage 4.  
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1.2 Kadastraal overzicht 
Zie kaarten 1.1a t.e.m. 1.1c in bijlage. 
 
- Gemeente Poperinge, 2e afdeling (Poperinge), sectie D 
- Gemeente Ieper, 11e afdeling (Elverdinge), sectie B 
- Gemeente Ieper, 12e afdeling (Vlamertinge), sectie A 
 

Tabel 1: Kadastergegevens van het domeinbos De Galgebossen 

Afd., Sectie  Nummer  Opp. (ha) Aard  Bestand  
Poperinge     
2, D 95 D 1,5240 bos 13a, 13b 
2, D 95 P 0,9646 bos 13c 
2, D 96 0,2880 bos 13c 
2, D 97 0,0290 bos 13c 
2, D 98 0,0350 bouwland 13a 
2, D 99 A 0,1340 bos 13a 
2, D 100 A 0,3410 bos 12b 
2, D 101 A 0,5890 bos 12b, 13a, 15a 
2, D 102 1,9190 bos 15a, 15b 
2, D 103 A 1,1160 bos 13a, 14a, 15a 
2, D 104 A 0,2650 bos 13a 
2, D 105 A 0,4520 bos 13a, 13b 
2, D 106 A 1,0100 bos 13a, 13b, 14a 
2, D 108 0,4280 bos 14a 
2, D 109 0,5310 bos 14a 
2, D 110 0,6340 bos 14a 
2, D 111 0,5850 bouwland 14x 
2, D 112 0,8270 bouwland 14x 
2, D 113 A 0,3480 bouwland 14x 
2, D 113 B 0,1050 bouwland 14x 
2, D 114 0,6210 bos 16a 
2, D 115 0,7530 bos 15a, 15b 
2, D 116 A 1,1820 bos 15a, 15b 
2, D 117 0,7360 bos 16a 
2, D 118 0,6380 bos 14c, 16b 
2, D 119 0,5980 bos 14c, 16b 
2, D 120 0,6820 bos 34a 
2, D 121 A 1,0290 bos 34a 
2, D 122 1,7690 bos 14b, 14c 
2, D 124 A 0,2930 bouwland 34y 
2, D 125 0,3920 bos 14b 
2, D 126 0,4300 bos 14b 
2, D 128 C 0,2260 bouwland 34y 
2, D 207 deel 0,1278 zaailand 35y 

2, D 129D, 129E, 130,  
131, 132 delen 0,1826 zaailand 34y, 35y 

2, D 129 F 0,0160 bos 34a 
2, D 205 B deel 0,4491 zaailand 35y 
2, D 123 B 0,3531 zaailand 34y 
2, D 209 0,1400 zaailand 35y 
2, D 127a-128e delen 0,6532 zaailand 14y, 34y 
2, D 220-221 delen 0,3125 zaailand 33a 
2, D 208 deel 0,6652 zaailand 35y 
2, D 222 deel 0,0508 bouwland 33a 
2, D 223 A 1,2710 bouwland 33a 
2, D 224 0,0530 bos 16b 
2, D 226 A 0,3251 bos 16b 
2, D 228 0,5980 bos 16a 
2, D 237 C 0,4103 weiland 32y 
2, D 240 0,4420 bos 32a 
2, D 241 0,6480 bos 32a 
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Afd., Sectie  Nummer  Opp. (ha) Aard  Bestand  
2, D 242 A 0,2260 bouwland 33a 
2, D 243 A 0,2060 bouwland 33a 
2, D 247 0,4220 bouwland 33a 
Ieper     
11, B 51 B 0,2680 bos 2a 
11, B 72 0.4930 bouwland 3y 
11, B 74 0,3170 bos 2a 
11, B 75 A 0,2440 bos 2a 
11, B 76 A 0,9287 bos 2a 
11, B 77 0,2420 bos 1a 
11, B 78 0,5600 bos 1a 
11, B 79 0,7800 bos 1a, 2a, 4a 
11, B 80 0,5650 bos 1a 
11, B 81 A 1,3388 bos 1a 
11, B 81 B 0,7452 bos 1b 
11, B 81/2 C 0,0970 bos 1b 
11, B 82 3,5840 bos 4a, 5a, 6a, 7a 
11, B 83 1,7700 bos 6a, 7a, 8a 
11, B 84 3,9240 bos 5a, 8a, 9a, 10a 
11, B 85 3,9020 bos 3a, 4a, 10a, 11a, 11b 
11, B 86 2,0490 bos 10a, 11a, 11b 
11, B 87 A 1,5300 bos 12a, 12x 
11, B 87 D 0,4630 weiland 12x 
11, B 87 F 0,6120 bos 11c 
11, B 87 G 0,8420 bos 11a, 11c 
11, B 87 H 0,4130 bos 11c 
11, B 87 K 0,2950 bos 11c 
11, B 87 L 0,3620 bos 11c 
11, B 87 P 0,2000 weiland 12x 
11, B 87 S 0,1490 weiland 11c 
11, B 87 T 0,3900 bos 11c 
11, B 87 V 0,6080 weiland 12x 
11, B 87 W 0,0500 weg 11c 
11, B 88 0,6560 bos 12c 
11, B 89 0,3340 bos 12b, 13a 
11, B 90 0,3410 bos 12b, 13a 
11, B 92 1,2120 bos 17a, 17y 
11, B 94 0,4900 bos 17a, 17y 
11, B 125 0,6980 bos 18a, 18b 
11, B 128 0,7210 bos 18a, 18b 
11, B 129 0,2560 bos 18a 
11, B 131 0,5550 bos 17a 
11, B 132 C 0,8604 bos 18a 
11, B 133 10,0930 bos 19a, 20a, 21a 
11, B 133/2 0,6699 bos 19a, 20a, 21a 
11, B 134 0,1280 bos 21a 
11, B 141 A 2,4175 bos 8b 
11, B 149 C 0,5615 bouwland 8b 
11, B 192 H 0,4180 bos  22b 
11, B 192 K 0,1460 bouwland 22b 
11, B 192/2 0,4470 bos 22a 
11, B 193 2,7130 bos 23a, 22a 
11, B 194 0,5180 bos 23a 
11, B 201 B 0,2565 bos 23c 
11, B 202 0,1330 bos 23c 
11, B 203 0,3820 bos 23c 
11, B 204 0,4590 bos 23c 
11, B 205 0,0820 bos 23c 
11, B 206 2,5760 bos 24a, 25a 
11, B 207 5,7150 bos 28a, 29a, 30b, 30c, 30x 
11, B 213 E 2,2617 bos 30a, 30x 
11, B 213 F 0,3436 bouwland 30x 
11, B 218 deel 0,0521 bouwland 31x 
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Afd., Sectie  Nummer  Opp. (ha) Aard  Bestand  
11, B 220 2,2630 bos 27a, 28a, 30a, 30x 
11, B 221 A 2,5370 bos 27a, 28a 
11, B 222 H 1,0830 bos 26a 
11, B 222 L 0,2200 bos 26a 
11, B 223 A 0,1260 bos  26a 
11, B 223 B 0,3050 bouwland 26a 
11, B 224 A 1,3706 bos 23c 
11, B 225 A 0,7899 bos 23b 
11, B 228 0,5840 bouwland 31y 
11, B 229 0,7250 weiland 31t 
11, B 230 0,0700 hooiland 31a 
11, B 231 0,7000 bos 31a 
11, B 231/2 0,5020 bouwland 31x 
11, B 232 0,2730 bouwland 31x 
11, B 232/2 0,2580 bouwland 31x 
11, B 233 0,3330 bouwland 31x 
11, B 233/2 0,2540 bouwland 31x 
11, B 234 0,7470 bouwland 31x 
11, B 234/2 0,5170 bouwland 31x 
11, B 235 0,3290 bos 31a 
11, B 236 0,4460 bos 31a 
11, B 237 deel 0,0120 bouwland 31x 
11, B 237/2 deel 0,6257 bouwland 31x 
11, B 238/2 deel 0,0136 bouwland 31x 
11, B 242 1,6130 bos 31a 
11, B 269 0,3280 bos 31a 
11, B 270 F  0,5710 bouwland 31t 
11, B 270 G 0,4500 bos 31a 
12, A 470 deel 0,0926 bouwland 31x 
12, A 471 deel 0,0158 bouwland 31x 
 
Alle percelen zijn in beheer van het Agentschap voor Natuur en Bos. 
 

1.3 Situatieplan 
Zie kaart 1.2. en 1.3. in bijlage. 
 
De bosbestanden zijn gelegen binnen de topografische kaart 28/1. Ten westen van het bos, op 5 km, 
bevindt zich de stad Poperinge. Ten noordoosten, op 4 km, ligt het dorp Elverdinge en ten 
zuidoosten, op 3 km, het dorp Vlamertinge, beide deelgemeenten van de stad Ieper.  
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1.4 Situering 

1.4.1 Algemeen - administratief 
Het bos is gelegen in de beheerregio Polders-Heuvelland (West-Vlaanderen). 
 
Verantwoordelijke regiobeheerder 
 

Ir. Wim Pauwels, regiobeheerder a.i. 
Zandstraat 255 bus 3 
8200 Sint-Andries (Brugge) 
tel: 050/45.42.80 
fax: 050/31.94.58 
gsm: 0479/890103 
e-mail: wim.pauwels@lne.vlaanderen.be 

 
Verantwoordelijke boswachter 
 

Pierre Hubau 
Kalissestraat 16 
8950 Loker (Heuvelland) 
tel: 057/44.63.98 
fax: 057/44.63.98 
gsm: 0479/67.95.75 
e-mail: pierre.hubau@lne.vlaanderen.be 
 

1.4.2 Relatie met andere groene domeinen 
Er zijn geen andere domeinbossen in de buurt van het domein De Galgebossen gelegen.  
Wat betreft andere openbare bossen: het pas beboste Wippehoek (Poperinge-Vleteren) ligt op 2 km 
ten noorden, de Sixtusbossen (Poperinge-Vleteren) op 5km ten noordwesten en het Helleketelbos 
(Poperinge) op 8km ten westen.  
Het stedelijk natuurdomein De Bommelaer en het speelbos Tjoekebos (Stad Poperinge) situeren zich 
langs de ring rond Poperinge en liggen op 5km ten westen.  
De dichtstbijzijnde privé-bossen, het parkdomein Du Parc te Vlamertinge en het park van Elverdinge 
liggen respectievelijk op 2.5 km ten zuidoosten (Elverdinge) en 3 km ten noordoosten (Vlamertinge).  
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1.5 Statuut van de wegen en waterlopen 

1.5.1 Wegen 
Zie kaart 1.4: Statuut van de wegen. 
 
De St-Pietersstraat (chemin nr. 8) en een deel van de Galgestraat (chemin nr.12) zijn 
gemeentewegen die door het bos lopen. De St-Pietersstraat is geasfalteerd, de Galgestraat is een 
met steenslag verharde aardeweg. Het onderhoud van deze wegen berust bij de Stad Ieper. 
Voorts lopen er nog volgende wegen en paden door de Galgebossen: 

- het noordelijk deel van de Galgestraat (afgeschaft deel van chemin nr. 12): gebruikt als 
wandelpad en ruiterpad; 

- de Vuyleseuleweg (sentier nr.28): gebruikt als wandelpad – niet in gebruik buiten het 
bosdomein; 

- de Brabanthoekweg (sentier nr. 31) gedeeltelijk verlegd als wandelpad – niet in gebruik buiten 
het domein; 

- de Hospitaalweg (sentier nr. 32): gebruikt als wandelpad – enkel binnen het domein; 
- de Galgeveldwegel (sentier nr. 29): nog niet opengesteld als wandelpad; 
- de Cayennewegel (sentier nr. 33): gedeeltelijk opengesteld als wandelpad. 

 
Daarnaast zijn er ook nog een aantal wegen toegankelijk voor gemotoriseerd plaatselijk verkeer. Een 
deel daarvan is enkel toegankelijk voor landbouwvoertuigen (aangelanden), een deel is ook 
toegankelijk voor bewoners en hun bezoekers (zie kaart). 
 

1.5.2 Waterlopen 
Zie kaart 1.5: Statuut van de waterlopen. 
 
De Ganzenbeek stroomt door het bos en is een geklasseerde waterloop van derde categorie die in 
beheer is van de Stad Ieper. De jaarlijkse ruimingen met een rupskraan, in opdracht van de Stad, 
gebeuren enkel op vrijliggende stroken. In het bos (400 lopende meter) wordt manueel geruimd door 
de arbeiders van ANB (schriftelijke bevestiging door ANB naar Stad Ieper d.d. 12/01/1998).   
 
Voorts liggen er nog ongeveer 4000m grachten van gemiddeld een halve meter diep om het 
oppervlaktewater van hogergelegen private tuinen, akkers en weilanden af te voeren (zie kaart 1.5). 
Niettegenstaande het de bedoeling is om het water zoveel mogelijk in het gebied op te houden (er is 
reeds een duidelijke vernattting), worden de meeste van deze grachten om de twee jaar manueel 
geruimd. Dit gebeurt enkel om redenen van goed nabuurschap: bij niet onderhouden van deze 
grachten komen de naburige tuinen en gronden immers onder water te staan, met klachten tot 
gevolg.  
 
Andere grachten (1000 m) kunnen occasioneel geruimd worden, meestal na een houtexploitatie.  
Verspreid in het bos liggen er daarnaast nog 29 poelen van variërende grootte. Deze dienen op 
regelmatige basis uitgebaggerd te worden om verlanding tegen te gaan. 
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1.6 Bestemming volgens het geldende plan van aanleg  of ruimtelijk 
uitvoeringsplan 

Zie kaart 1.6: Gewestplan. 
 
De Galgebossen bevinden zich in vier bestemmingszones: 
- Natuurgebied: percelen: 1a-30a, 32a, 11b, 12b, 13b, 15b, 17y, 18b, 23b; 
- Groengebied: perceel 14b en 14y; 
- Agrarisch gebied met ecologisch belang: 1b, 3y, 11c, 12c, 12x, 13c, 14c, 14x, 16b, 30b, 30c, 30x, 
31x; 
- Agrarisch gebied: 8b, 22b, 23c, 31a, 31t, 31x, 31y, 32y, 33a, 33y, 34a, 34y, 35y. 

De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, vennen, heiden, moerassen, duinen, rotsen, 
aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden. In deze gebieden mogen jagers- en 
vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware 
het maar tijdelijk. Bovendien kan er niet overgeschakeld worden naar agrarisch bodemgebruik door 
ontginning, noch mogen heiden of vennen worden ontgonnen, of hun vegetatie worden gewijzigd. 

De groengebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het natuurlijk 
milieu. 

Agrarisch gebieden met ecologisch belang zijn die gebieden die omwille van de belangrijkheid van de 
fauna en flora die zij herbergen of omwille van hun invloed op de aanpalende groengebieden een 
uitgesproken ecologische waarde hebben. Alleen die werken en handelingen mogen er worden 
uitgevoerd die het specifiek milieu van planten en dieren en de landschappelijke waarde niet schaden 
(K.B. houdende vaststelling van het gewestplan Ieper-Poperinge d.d. 14 augustus 1979). 

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere 
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke 
gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een 
integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven.  
De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van 
het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden. 
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1.7 Ligging in speciale beschermingszones 

1.7.1 Internationale beschermingszones 

1.7.1.1 Ramsar-, Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlij ngebieden 

Zie kaart 1.7: Ligging in internationale beschermingszones. 
 
De Galgebossen bevinden zich niet in een Europees vogelrichtlijngebied noch in een Ramsargebied.  
 
Het domeinbos - met uitzondering van de bestanden 8b, 14y, 22b, 30b, 30c, 31a, 31t, 31x, 31y, 33a, 
34a, 34y, 35y - is wel gelegen in het Europees Habitatrichtlijngebied 92/43/EEG, (Besluit van de 
Vlaamse Regering van 24 mei 2002). Het betreft het gebied BE2500003 – Westvlaams Heuvelland, 
met een totale oppervlakte van 1.878 ha. 
Voornaamste reden voor de aanduiding van dit bos als habitatrichtlijngebied is de aanwezigheid van 
de Kamsalamander (Triturus cristatus) (Code 1166 – prioritaire soort), en het feit dat dit domeinbos 
een overblijvend of relictbos op alluviale grond is (Alnion glutinoso-incanae; code 91E0 – prioritaire 
habitat).  
 

Tabel 2: Lijst met habitats en soorten van het Habitatrichtlijngebied “Bossen, heiden en valleigebieden van zandig 
Vlaanderen” (BE2500003) waarvoor het gebied werd aangeduid. 

Habitats 

2330  Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-s oorten op landduinen 

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

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

4010  Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

4030  Droge heide (alle subtypen) 

6230(+) Soortenrijke heischrale graslanden op arme b odems 

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

6430  Voedselrijke ruigten 

6510  Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pra tensis, Sanguisorba officinalis) 

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

9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum 

9160  Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum 

9190  Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op  zandvlakten 

91E0* Overblijvende relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae) 

91E0(+) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fra xinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

 
Soorten 

1166* Triturus cristatus - Kamsalamander 
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Van deze habitats en richtlijnsoorten komen de hierboven in vet gedrukte voor in het domeinbos. Een 
asterisk “*” geeft aan dat het een prioritaire habitat of soort betreft voor de aanduiding als 
Habitatrichtlijngebied.  
 

1.7.1.2 Natuurrichtplan  

Zie kaart 1.8: Afbakening natuurrichtplangebied 
 
Voor de bossen rond Poperinge werd een Natuurrichtplan opgesteld en goedgekeurd bij M.B. van 16 
april 2008 (Ministerieel besluit van 16 april 2008 tot definitieve vaststelling van het natuurrichtplan 
voor de Speciale Beschermingszones (SBZ) en de groene bestemmingsgebieden van "Het 
Hoppeland van Poperinge en de Zuidelijke IJzervlakte").  
Hieronder vallen die percelen van de Galgebossen die binnen de grenzen van het 
habitatrichtlijngebied BE2500003 vallen en/of een groene gewestplanbestemming hebben. 
 
De achterliggende motivatie en inhoudelijke beschrijving van dit natuurrichtplan staan beschreven in 
het achtergronddocument van dit natuurrichtplan (Verhaeghe et al., 2007) en de toelichting bij  het 
Natuurrichtplan (ANB, 2008a).  
 
De gebiedsvisie van het Natuurrichtplan wordt weergegeven in onderstaande figuur.  
 

 
 
 
Specifiek voor de Galgebossen geldt het volgende streefbeeld : 
 
Gebied 1: Bos met grasland, ruigte en akker met kle ine landschapselementen 
 

� Bossen 
 

- Bestaande bossen worden behouden en ontwikkeld tot structuurrijke bosgemeenschappen. Er 
wordt gestreefd naar inheems en zoveel mogelijk autochtone boom- en struiksamenstelling in de 
bossen. Niet inheemse boom- en struiksoorten worden progressief uit het bosbestand verwijderd. 
Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor Tamme kastanje en cultuurpopulier, waarvan het 
aandeel ten opzichte van het totale bosbestand niet mag toenemen. Autochtone houtige soorten 
worden maximaal behouden. Er wordt gestreefd naar gemengd loofhout in de diverse boslagen. 
Het aandeel staand en liggend dood hout in het bos bedraagt minimaal 4% van het totale 
houtvolume in het bos. Er wordt gestreefd naar het behoud en/of de ontwikkeling van een 
geleidelijke bosrandovergang door een mantel-zoomvegetatie en/of hakhoutzone.  

- Bestaande bossen worden uitgebreid. Indien er beplant wordt, gebeurt dit met inheemse soorten 
en indien beschikbaar met autochtoon plantmateriaal of plantmateriaal van erkende herkomst. Voor 
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de mantel-zoomvegetatie en de hagen wordt gekozen voor autochtoon plantmateriaal van de 
typische soorten uit de streek.  

- Vanuit oude boskernen wordt bosuitbreiding bij voorkeur door spontane verbossing gerealiseerd 
i.p.v. door aanplanting. 

- Ontwikkeling of omvorming tot ijlere bosranden, het creëren en/of behouden van open plekken en 
lichtrijker maken van dreven is plaatselijk gewenst.  

- De traditionele beheersvormen zoals middelhoutbeheer worden in stand gehouden en/of hersteld. 
 
 

� Grasland, ruigte en akker met kleine landschapselementen 
 

- De ecologische verbinding tussen versnipperde bossen en parken wordt verhoogd door het 
voorzien van houtige perceelsrandbegroeiing in tussenliggende percelen of door bosuitbreiding. Bij 
aanplant van hagen en houtkanten worden inheemse en indien beschikbaar autochtone soorten 
gebruikt.  

- Permanent grasland binnen de 5m strook langsheen waterlopen en historisch permanent grasland 
blijft behouden. Deze graslanden kunnen ook bebost of verbost worden of voorzien worden van 
kleine landschapselementen, behalve indien landschapsvisuele en cultuurhistorische 
erfgoedwaarden voorkomen.  

- Het bestaande poelennetwerk blijft minstens behouden. Bij bebossing van graslandpercelen 
worden de poelen gevrijwaard en wordt er rondom de poelen een strook niet bebost en/of 
vrijgehouden van spontane verbossing.  

- Het beheer van grasland is gericht op het ontwikkelen van bloemrijke graslandtypes. 
 
 

� Beekvalleien en bronzones 
 

- Beekvalleien bieden ruimte aan een natuurlijk verloop van de waterloop, zonder daarbij 
disproportionele gevolgen te veroorzaken aan gronden in landbouw- of ander gebruik en gronden 
buiten het natuurrichtplangebied.  

- Waterlopen worden ingebed in een kleinschalig landschap met beekbegeleidende graslanden, 
bossen en/of kleine landschapselementen. Er is interactie van de waterloop met het omliggend 
landschap door kleinschalige overstroming van eventueel aangrenzende laaggelegen 
valleigraslanden en/of alluviale bossen. 

- De waterkwaliteit van de waterlopen en bronzones wordt verbeterd door het saneren van 
afvalwaterlozingen (huishoudelijk en horeca), die naar de lokale zuiveringsinstallatie worden 
afgevoerd of door kleinschalige zuiveringsinstallaties worden gezuiverd. 

 
 
Daarnaast wordt in de speciale beschermingszone  gestreefd naar de instandhouding van de 
habitats en soorten  waarvoor deze gebieden werden aangeduid, en dit op basis van 
instandhoudingsdoelstellingen voor de speciale beschermingszone ‘Habitatrichtlijngebied West-
Vlaams Heuvelland’ (code BE2500003).  
 
Specifiek voor de Galgebossen betekent dit een uitbreiding van het areaal aan habitattype 9160 
(Eiken-Haagbeukenbos met hyacinth) van 68 ha naar 100 ha, enerzijds via bosontwikkeling op 
landbouwgrond en anderzijds via een verdere evolutie van de recent beboste oppervlakte naar dit 
habitatttype. 
Daarnaast moeten er ook voor de kamsalamander (Bijlage II - soort) inspanningen gedaan worden 
om de actueel gunstige staat van instandhouding te behouden:  
- Behoud van waterbiotopen in goede kwaliteit  
- Behoud van nabijgelegen landbiotopen in goede kwaliteit  
- Verbeteren van verbinding landbiotopen met andere deelgebieden  
 

1.7.1.3 Instandhoudingsdoelstellingen 

Zoals in voorgaande paragraaf beschreven, werden er in het kader van het Natuurrichtplan 
instandhoudingsdoelstellingen opgesteld voor de zones gelegen binnen SBZ-H, waaronder de 
Galgebossen. Deze instandhoudingdoelstellingen werden geïntegreerd in het ontwerprapport 
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“Instandhoudingsdoelstellingen voor speciale beschermingszones BE2500003 West-Vlaams 
Heuvelland” (ANB, 2010). 
 
Dit SBZ wordt als zeer belangrijk aanzien voor o.a. het habitattype 9120 (Atlantische zuurminnende 
beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei). Daarom is het essentieel om binnen dit 
SBZ doelen voor dit type voor te stellen die leiden tot een gunstige staat van instandhouding. Goede 
kernen van het habitattype 9120 zijn vertegenwoordigd in de Galgebossen.  
Alluviaal bos 91E0 komt over het hele SBZ voor, maar doorgaans gaat het om erg kleine, kwetsbare, 
en slecht gebufferde kernen. 
 
Voor de Galgenbossen worden als voornaamste doelstellingen  naar voren geschoven: 
 

1. Kwaliteitsverbetering op vlak van structuur (dikke bomen, dood hout, gevarieerde randen) 
 
Op de rijkere natte bodemtypes zijn gevarieerde randen met overgangen tussen grasland en bos en 
mantel-zoomvegetaties van belang om optimale condities te creëren voor leefbare populaties van 
habitattypische soorten van natte ruigtes en graslanden (Sleedoornpage, Kamsalamander) – evenals 
meer habitattypische soorten van lichtrijke natte bossen (Goudvink, Kleine ijsvogelvlinder, 
Keizersmantel).  
 

2. Het degelijk bufferen van de kernen en het verbinden van grote kernen met kleinere kernen 
 
Veel kleine boskernen in de deelgebieden voldoen niet aan het Minimum Structuur Areaal1 (MSA) en 
zijn bovendien vaak in een erg intensief agrarisch gebied gelegen, en zijn dus slecht gebufferd. 
Hierdoor is het verdwijnen van habitattypische bossoorten in deze kernen een reëel gevaar. Door 
deze kernen, die vaak kleine en kwetsbare satellietpopulaties van habitattypische soorten bevatten, 
met de grotere bossen te verbinden, kan de kans op het lokaal uitsterven sterk worden gereduceerd. 
Dit gaat vnl. om verbindingen via kleinschalige landschappelijke elementen zoals hagen en 
houtkanten, aangevuld met kleinschalige bosuitbreiding. Kleinschalige bosuitbreidingen worden o.a. 
voorgesteld in het deelgebieden Galgebossen.  
 

3. Uitbouw van een satellietpopulatie van Kamsalamander  
 
Hier ligt de focus vooral op de uitbreiding van het land- en waterhabitat onder de vorm van kleine 
landschapselementen en op de verbinding van het SBZ-H met de kleine populaties net buiten dit 
SBZ-H, eveneens onder de vorm van kleine landschapselementen. 
 
 
Algemeen werd ook gesteld dat er bij een omvormingsbeheer waarbij uitheemse boomsoorten 
worden gekapt ten gunste van inheemse boomsoorten, rekening dient gehouden te worden met het 
potentieel belang van aanwezige holtes (spechtgaten, scheuren, …) voor boombewonende 
vleermuizen.  
 

1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 

1.7.2.1 Vlaams ecologisch netwerk (VEN)  

De Galgebossen zijn niet opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). 

1.7.2.2 Beschermde monumenten en landschappen. 

Er zijn geen beschermde monumenten of landschappen binnen de perimeter van voorliggend 
beheerplan gelegen.  

1.7.2.3 Landschapsatlas 

Zie kaart 1.9: Landschapsatlas. 
 

                                                      
1 Oppervlakte bos dat minimaal nodig is voor het naast elkaar te laten bestaan van verschillende ontwikkelingsfasen 
van een bos zonder ingrijpen van de mens; is afhankelijk van het bostype. 
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Het bos is gelegen in het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels dat zich uitstrekt over de 
gemeenten  Ieper, Mesen, Heuvelland, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke.  
Het bos maakt deel uit van het Traditioneel Landschap “Hoppeland van Poperinge” en is gelegen 
binnen de Relictzone “Galgebossen en Poperingsevaart”  
 
Relictzones werden afgebakend waar waardevolle landschapselementen voorkomen in relatief gave, 
herkenbare onderlinge samenhang. Het zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- en 
lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen en zones waarin de samenhang tussen de waardevolle 
landschapselementen belangrijk is voor de gehele landschappelijke waardering. 
 
De Galgebossen zijn daarbinnen aangeduid als Ankerplaats. Ankerplaatsen zijn de landschappelijk 
meest waardevolle gebieden voor Vlaanderen. Ze vormen een geheel van verschillende, maar samen 
voorkomende erfgoedelementen. Ze zijn binnen de relictzones uitzonderlijk inzake gaafheid of 
representativiteit, nemen ruimtelijk een plaats in die belangrijk is voor de zorg of het herstel van de 
landschappelijke omgeving, of zijn uniek.  



2. Algemene beschrijving 
 

 

Uitgebreid bosbeheerplan Galgebossen 
17 

2 Algemene beschrijving 

2.1 Cultuurhistorische beschrijving 

2.1.1 Historisch overzicht 
Over de prehistorische situatie van de Galgebossen is nauwelijks iets bekend. Gedurende de 
Romeinse periode maakte dit bos deel uit van het zogenaamde Menapiërsbos (Sylva Menapensis), 
dat in principe al de – vermoedelijk min of meer bij elkaar aansluitende - bossen ten noorden van 
Schelde en Leie omvatte.  
Uit de geschriften van Caesar en Strabo zou blijken dat deze bossen een ‘niet hoog, maar dicht en 
doornig’ karakter bezaten (Lust s.d.). Voor de rest is er nauwelijks archeologische informatie te vinden 
aangaande de Galgebossen. 
 
In de Vroege Middeleeuwen maakten de Galgebossen deel uit van een groot woud tussen Beselare 
en Watou. De vroegste vermelding hiervan vinden we terug in het boek van C. en P. Tamboryn, ‘De 
geschiedenis van Elverdinghe’ (9e eeuw). 
De Galgebossen lagen aan de Romeinse Heirbaan (Steenststraat) (100 jaar na Chr.) die liep van 
Cassel (Castellum Morinorum), via Poperinge, Elverdinge, Steenstraete, Torhout, Brugge naar 
Aardenburg.  
 
Tijdens de vroegmiddeleeuwse ontginningen (7e eeuw) werd de wijde omgeving van Ieper 
spectaculair ontbost. De talrijke en vele kleinere bossen in de omgeving van Ieper kwamen, door hun 
versnippering, gemakkelijk in aanmerking voor ontginning.  
Later, tijdens de grote middeleeuwse ontginningsbeweging (1000-1300) werden de bossen verder 
gerooid. Ondertussen was de streek rond Ieper uitgegroeid tot één van de oudste en dichtst 
bewoonde gebieden van het Graafschap Vlaanderen. Ieper zelf ontwikkelde zich tussen het midden 
van de 11e eeuw en het begin van de 12e eeuw tot een internationaal handelscentrum in de 
lakenindustrie. Vooral de talrijke grote en kleine bossen (waaronder de Galgebossen) kwamen 
andermaal in aanmerking voor ontginning. 
 
In de Late Middeleeuwen stond er een galg tussen Vlamertinge en Elverdinge, meer bepaald ter 
hoogte van de Brandhoek te Vlamertinge. Beschreven door C. en P. Tamboryn in “Het Iepers 
kwartier.” Deze galg werd gebruikt door Cornelius van Bourgondië (1435), de onwettige zoon van 
Philips de Goede (Graaf van Vlaanderen). Hij oefende het hoge, middelbare, en lage gerecht uit. De 
plaats van de strafuitvoering, noemde men het Galgeveld. Enkele namen van vroeger en nu, zoals 
Galgestraat, Galgeveldwegel, Drie Galgen en Galgebossen, herinneren daar nog aan.  
Een tastbare herinnering aan die tijd is de ‘mote’ (zie ook kaart 2.21), nabij de herberg “Vuile Seule”. 
Over de betekenis ervan zijn verschillende hypothesen mogelijk. Was het een Romeinse grafheuvel, 
stond er een gebouw of een galg, heeft het iets te maken met de oude Romeinse Heirbaan die zich 
slechts op 1km bevond, of was het een konijnenwarande?  

 
Vanaf 1648 zien we ver-
meldingen op oude kaarten, 
vb. “'t Galge straecken” en 
“De ospitael straete” op de 
kaart Veurne Ambacht van 
Peter Verbist (1648). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: Kaart Veurne Ambacht 
(1648) 
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Alsook Kasselrij-Veurne van Joan Blue uit ATLAS MAJOR Amsterdam 1662. De Galgebossen worden 
niet vermeld, maar zijn wel duidelijk zichtbaar (Figuur 2.) 

 

Figuur 2: Kaartdeel uit Atlas Major (J. Blaeu, 1662) 

 
Om de bebossing in te schatten halverwege de 18de eeuw, baseren we ons op twee (tegenstrijdige) 
kaarten uit 1744. Mogelijks is één van deze twee kaarten gebaseerd op een oudere bron. 
Desalniettemin kunnen we aannemen dat de Galgebossen omstreeks deze tijd (vrij kort) sterk ontbost 
geweest zijn. 
 

  

Figuur 3: Kaartdeel uit een anonieme manuscriptkaart uit 
het Rijksarchief (1744) 

Figuur 4: Kaart van Frickx (1744) 

 
Op de kaart uit de periode van de Oostenrijkse Nederlanden IIXX van Graaf de Ferraris wordt de 
naam 'Galgenbussen' wel gebruikt (zie kaart 2.2 in bijlage). Naar schatting was het bos zeker drie 
maal zo groot als nu en er stond blijkbaar geen enkele woning of boerderij. De Ferrariskaarten 
schijnen niet zo betrouwbaar te zijn. De huidige St. Pietersstraat is wel duidelijk te zien.  
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Verder in de tijd, in 1817, hebben we nog een interessante statistiek uit P. Tamboryn: “In oktober 
1817 telde Elverdinge nog 180 ha 'hak of taliebosschen'”.  
 
In de dictionnaire géographique de la Flandre Occidentale van Ph. Vander Maelen uit 1836 vinden we 
o.a. bij Elverdinge: “Les bois sont composés de chênes, de peupliers, de saules et d' ormes” (de 
bossen zijn samengesteld uit eiken, populieren, wilgen en olmen). “Le gibier est assez nombreux.” 
(het wild is nogal talrijk). (zie kaart 2.3a. in bijlage) 
 
Een zeer gedetailleerde kaart van die tijd is deze van het gereduceerd kadaster van 1854 (zie kaart 
2.3B. in bijlage. Daar is te zien dat het grootste deel van de Galgebossen toen reeds bos was, met 
uitz. van de bestanden 11c, 23c en 31a. 
 
Niet ver van de Galgebossen ligt de Hospitaalhoeve (nabij de Hospitaalstraat). In de 12de eeuw was 
die reeds bekend onder de naam ‘Hospitium leprosorum’ of een hospitaal voor melaatsen. Later 
‘Lazarus Gods house’ genaamd. Het hospitaal werd bestuurd door de Ridders van Malta2. Het 
hospitaal heeft waarschijnlijk nog dienst gedaan tot 1777 (afschaffing kloosters door Josef II). 
Door diverse kappingen en het steeds intensiever wordend landgebruik, kregen de Galgebossen in 
de 19de eeuw min of meer hun huidige vorm (zie kaarten 2.4 en 2.5 in bijlage). 
 
Tijdens de eerste Wereldoorlog werd het bos niet verwoest (in tegenstelling tot de meeste andere 
bossen in deze omgeving), maar diende het als rust- en uitvalsbasis voor het Engelse leger. De 
Galgebossen hadden verschillende namen, zoals Tank Wood, Border Wood, Brake Wood, A30 
Central en Dirty Bucket Camp, genoemd naar de herberg de Vuile Seule, gebouwd in 1727. De 
Plankenroute of Plankroad verbond de Galgebossen met het centrum van Vlamertinge. Langs deze 
weg trokken de soldaten naar het front. 
In de bocht van de St.-Pietersstraat vinden we nog de jachtwachterwoning, de vroegere herberg 'De 
Gaai'. Verschillende brigaden of divisies van het Engelse leger hadden hun hoofdkwartier in de 
Galgebossen. Er bevond zich ook een barak voor erediensten van de Church of England en een 
cinemazaaltje in de bossen. De Hospitaalhoeve deed dienst als medische hulppost.  
 
Door het bos liep in der tijd een openbare weg, de Galgestraat. Die liep van de jachtwachterwoning 
tot aan de Vuile Seule. In de dertiger jaren (1932) was de graaf de Laubespin burgemeester van 
Elverdinge. De gemeenteraad verkocht de helft van de Galgestraat aan de burgemeester. De andere 
helft moest vrij blijven om een woning te kunnen bereiken, waarvan nu nog een stalling rest die heden 
dienst doet als schuilhok voor de bezoekers aan het bos. 
 
Op bijgevoegd kaartje, afkomstig uit het boek van P. Tamboryn, zien we dat enkele weggetjes 
verdwenen zijn, zoals de Galgeveldwegen evenals de Hospitaalweg, die verbinding gaf met de 
Hospitaalhoeve.  
 
Tijdens de tweede wereldoorlog werden de Galgebossen ook druk gebruikt, o.a. als schuilplaats. Aan 
de hand van enkele anekdoten uit het boek 'Vlamertinge tijdens de tweede wereldoorlog' (Duflou, 
1977) kan men zich een beeld vormen van de gebeurtenissen in de Galgebossen (Figuur 5). 
 

                                                      
2 Paters van Jeruzalem waren ridders van de orde van St.-Jan van Jeruzalem die later in 1538 Ridders van Malta 
als titel droegen 
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Figuur 5: Kaart WOII (1943) 
 
Vanaf de tweede wereldoorlog werden de Galgebossen enkel en alleen nog gebruikt als jachtgebied.  
Op 10 oktober 1999 werd het bos officieel opengesteld voor het publiek. 
 
Eigendomsoverdracht 
 
De Galgebossen behoorden tot de heerlijkheid van Elverdinge-Vlamertinge, die in 1434 afhing van de 
Graven van Vlaanderen. Zij behoorde toe aan Philips de Goede, graaf van Vlaanderen en Hertog van 
Bourgondië. In mei 1435 gaf Philips de Goede de heerlijkheid Elverdinge-Vlamertinge aan zijn 
onwettige zoon, Cornelius van Bourgondië. Later (2/2/1444) ging de heerlijkheid over naar zijn wettige 
nakomelingen tot in 1545 of 1549, wanneer Jan van Vlaanderen stierf. Die was gehuwd met Jacoba, 
dochter van Adolf van Bourgondië. Rond 1549 splitste de heerlijkheid Elverdinge-Vlamertinge. De 
Graven van Vlaanderen bezaten opnieuw de heerlijkheid Elverdinge en schonken die in 1629 aan 
Adrianus van der Borcht († 22 april 1652). Via erfenissen ging het kasteel en de heerlijkheid over naar 
de families de Belver, de Lichtervelde, van Steenhuys, de Bethune en tenslotte naar d' Ennetières.  
De enige dochter van de markgraaf d' Ennetières, huwt met de heer Alfred Mouchet de Battefort, 
graaf van Laubespin († 26 juli 1920). Tot de derde generatie Laubespin behoorde graaf Antoon-Lionel 
Mouchet de Battefort, overleden op 16 juli 1979. Op 1 mei 1992 overleed de gravin en het paar had 
geen kinderen. Door erfenis gingen de eigendommen over naar Anne de Laubespin, dochter van 
Bernard de Laubespin, broer van Antoon de Laubespin. Anne de Laubespin was gehuwd met Hertog 
François de Mortemart, die om het leven kwam tijdens een verkeersongeval op 3 januari 1992. Een 
jaar daarvoor, op 4 maart 1991 werd de eigendom van Anne omgevormd in “NV Steenhuys” die vanaf 
dan instaat voor het beheer van de Galgebossen.  
In 1995 worden de Galgebossen verkocht aan de Vlaamse Gemeenschap, en in beheer gegeven aan 
de afdeling Bos en Groen (nu Agentschap voor Natuur en bos). 
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2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer 
Aan de hand van historische kaarten (zie 2.1.1 Historisch overzicht + kaarten 2.1 tot en met 2.7 in 
bijlage) kunnen we vaststellen dat de Galgebossen in hun huidige omvang een restant zijn van wat 
ooit een veel groter woud was. We weten dat in de loop van de geschiedenis er zeer veel gekapt is, 
en af en toe een beetje terug aangeplant, maar precieze gegevens over de wijze waarop het bos 
beheerd werd tot voor de 20e eeuw, en in functie waarvan, hebben we niet.  
 
Uit de beschrijving van Vandermaelen die stelt dat de bossen toendertijd samengesteld waren uit 
eiken, populieren, wilgen en olmen, kunnen we afleiden dat het hoogstwaarschijnlijk een 
middelhoutbeheer betrof. 
 
Vanaf WOI zijn er echte gegevens over beheer. Een belangrijk voorbeeld van oneigenlijk beheer is 
het ontstaan van de vele poelen. Door verschillende bominslagen tijdens WOI ontstonden er in het 
bos tal van kleine poelen (zie kaart 1.5 in bijlage). Op 27 april 1918 ontploft in de Galgestraat een 
munitiedepot, en slaat een krater van 11m diep op 36m diameter (= poel ter hoogte van perceel 10a). 
 
In 1945 (einde WOII) moest de overheid streng optreden om te beletten dat het bos volledig gerooid 
zou worden. Er was namelijk een grote nood aan brandstof onder de bevolking. In de geschiedenis is 
dit een cyclische beweging: in tijden van rampspoed wordt de omgeving bosarmer. Het verwoestende 
effect van de WOI in deze streek is daar een hallucinant voorbeeld van (Figuur 6). In tijden van 
economische voorspoed doet men terug aan bosuitbreiding.  
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Figuur 6: Foto van het verwoestend effect van WOI (Ieper) 

 
Over het beheer is niet zoveel geweten, want het bos is altijd in handen geweest van privé-personen. 
In 1991 werd het echter in handen gegeven van NV Steenhuys, die in 1993 een eerste, uitgebreid, 
beheerplan opstelde.  
 
Het beheer van de Galgebossen werd sedert 1984 uitgevoerd door dr. Ir. Guy Denudt, 
bosbouwdeskundige, die verslag over het beheer moest uitbrengen aan mevrouw Anne Mouchet 
Battefort de Laubespin. Dit beheer spitste zich toe op selectieve dunningen om de toekomstige 
bomen op hun plaats te kunnen behouden. In enkele percelen waar populierenkanker werd 
vastgesteld, is er geopteerd voor kaalslag en heraanplant met populieren die minder onderhevig 
waren aan ziekten, zoals de populierenklonen Ghoy, Boelare, Beaupré.  
 
De familie de Laubespin gebruikte de Galgebossen als jachtbos, en liet het ook voor dit doel beheren. 
Een deel werd ‘talie’ (= hakhout), wat beschutting aan de dieren bood, twee derden werd 
voorbehouden voor hooghout met economisch belang. 
 
Een greep uit het gevoerde beheer voor 1993: 
 
− In de jaren 85-88 was er veel vraag naar brandhout en werd het hakhout afgezet en onmiddellijk 

in de handel gebracht.  
− In 1985 was er een aanplant van Beaupré-populieren langs de St. Pietersstraat.  
− In 1988 werd een akkerland aangeplant met populier (perceel 1b). 
− In 1988 werden verschillende boswegen verhard, en in 1989 werd een kunstmatige drainage in 

heel het bos aangebracht door middel van open grachten. 
− In 1988 en 1989 werden er diverse dikke tamme kastanjes gekapt.  
− In 1989 vond een aanplant plaats van boskers langs de Plankroad (percelen 11c en 13a). 
− Tussen de jaren 1988 en 1991 werd er, op aanvraag, meer dan 100 m3 volwassen lork 

ontgonnen. In 1991 werden hoogstammige eiken aangetast door cochenilles, daardoor moesten 
de aangetaste bomen gekapt, geruimd en de takken verbrand worden.  

− Het bosbeheer was hoofdzakelijk gericht op de grootste waardevermeerdering van het hout in 
functie van de markt. 

 
In 1993, na de goedkeuring van het beheerplan worden alle beheerswerken in functie van dat 
beheerplan uitgevoerd. 
 
In 1995 komt het bos in handen van het Vlaamse Gewest. Vanaf dat jaar krijgen we een totaal andere 
visie. Waar de vorige privé-eigenaars het bos beheerden in functie van de jacht en de houtproductie, 
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komt vanaf 1995 het zwaartepunt van het beheer te liggen in functie van de beheersvisie voor 
duurzaam multifunctioneel bosbeheer. 
Er is in datzelfde jaar een eerste onderzoek naar de bosvitaliteit (in het kader van het opzetten van 
een wereldmeetnet), in bestand 23a (zie verder onder 2.5). 
In 1996 volgt er dan een eerste echte inventarisatie van het bos, intern door boswachter van de 
vroegere afdeling Bos en Groen. 
 
Vanaf 1996 wordt er ernstig werk gemaakt van bosuitbreiding. De afgelopen 15 jaar werd er niet 
minder dan 30 ha landbouwgrond bebost: 
 
� 1996-1997: 

- 11c: aanplant van 75% zomereik en 25% es, zachte berk, winterlinde, boskers en 
haagbeuk; aanleg van een mantel-zoomvegetatie 

- 23c: aanplant van zomereik en enige essen; aanleg van een mantel-zoomvegetatie  
- 30b: kunstmatige bebossing met individuele menging van haagbeuk, es en winterlinde; 

aanleg van een mantel-zoomvegetatie  
- 30c: kunstmatige bebossing met 50% zomereik en 50% individuele menging van boskers 

en zwarte els; aanleg van een mantel-zoomvegetatie 
� 1997-1998: 

- 12c: aanplant van wintereik; aanleg van een mantel-zoomvegetatie; in 1999 werd 
afgestorven wintereik (meer dan 75%) vervangen door zomereik en haagbeuk 

- 13c: idem  
� 2001-2002: 

- 8b: in voorjaar 2001 kunstmatig beplant met zwarte populier van verschillende klonen 
(afkomstig van het INBO) en in het voorjaar 2002 ondergeplant met  zwarte els 
(autochtoon BDW); aanplant van mantelzone; in 2003 aanleg parking + groenscherm 

- 14c en 34a: kunstmatige bebossing met individuele menging van ¾ zomereik, 1/8 
autochtone BDW haagbeuk en 1/8 es; aanplant van mantelzone 

- 16b: poging tot natuurlijke verbossing mislukt, vervolgens gedeeltelijk ingeplant met 
zomereik en zwarte populier, en in 2009 ook autochtone fladderiep ingeplant; aanplant 
van mantelzone; in 2005 aanleg blote voetenpad 

� 2002: 
- 22b (akkerland): spontane verbossing van es en in mindere mate gewone esdoorn en 

boswilg (verloopt langzaam) 
� 2003-2004: 

- 31a: kunstmatige bebossing met individuele menging van ¾ zomereik, 1/8 autochtone 
BDW haagbeuk en 1/8 es; aanplant van mantelzone 

� 2007-2008: 
- 33a: kunstmatige bebossing met individuele menging van ¼ autochtone BDW spillen van 

schietwilg, ¼ populier var. ‘Vesten’, ‘Muur’, ‘Oudenberg’, ¼ zomereik en ¼ winterlinde; 
aanplant van mantelzone 

� 2010-2011: 
- 14d, 34b, 35a: streven naar natuurlijke verbossing met een beperkte kunstmatige 

aanplant van es, autochtone BDW haagbeuk en autochtone fladderiepen (INBO) in een 
los plantverband; aanplant van mantel-zoomvegetatie 

 
(zie bijlage 5 voor meer gedetailleerde informatie over deze aanplanten en hun evolutie) 
 
Voor de kappingen sinds 1995 wordt verwezen naar 2.4.2 Houtopbrengsten. Er werden kappingen 
uitgevoerd in de dienstjaren 2000, 2003, 2007 en 2011, waarbij in totaal bijna 4.700 m³ hout uit het 
bos gehaald werd.  
 
Tot 2002 was er nog jachtrecht, en mocht er twee dagen per maand gejaagd worden. 
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2.2 Beschrijving van de standplaats 

2.2.1 Reliëf en hydrografie 

2.2.2 Reliëf 
Zie kaart 2.8: Digitaal hoogtemodel 
 
De Galgebossen liggen in een vlak tot zwak golvend landschap, ontstaan door erosie aan het einde 
van het Tertiair. Dit landschap stijgt langzaam vanaf de IJzervallei naar het zuiden. Naar de Franse 
grens toe treffen we getuigenheuvels aan. Het vlakke landschap in Centraal Zandlemig Binnen-
Vlaanderen, wordt onderbroken door de opvallende centrale heuvelkam. Plaatselijk is dit heuvelland 
diep ingesneden door erosie door beken. De Galgebossen zelf liggen op ca 20m boven de 
zeespiegel. 
 

2.2.3 Hydrografie 
Zie kaart 1.5: Statuut van de waterlopen en kaart 2.9: Hydrografie. 
 
Hoewel het reliëf grotendeels vrij vlak is, vertonen de meeste gronden met ondiep quartairdek, en 
waar de Ieperiaanse klei op geringe diepte voorkomt, kenmerken van stuwwater. Andere gronden met 
betrekkelijk dik zandleemdek vertonen eigenschappen inzake huishouding die intermediair liggen 
tussen deze van bodems met permanent grondwater en bodems met stuwwater. De Ieperiaanse klei 
is immers ondoorlatend en heeft zelf een vlak reliëf, zodat er ook weinig ondergrondse afvloei plaats 
heeft over het kleioppervlak.  
 
Het heuvellandschap in Centraal Zandlemig Binnen-Vlaanderen staat onder invloed van tijdelijk 
stuwwater. Als gevolg van een afwisseling van kleiige en zandige lagen in de Tertiaire afzettingen zijn 
sommige zandlagen watervoerend. Waar deze zandlagen dagzomen vormt zich meestal een 
bronniveau. Zo ontspringt de Ganzebeek die door de Galgebossen loopt waarschijnlijk uit een bron 
die op de hierboven beschreven manier ontstaan is (in perceel 30x). 
De vele poelen in het bos en omgeving zijn echter geen bronnen zoals men zou kunnen denken, 
maar zijn in hoofdzaak ontstaan bij bombardementen tijdens WOI. 
 
Hydrografisch behoort het gebied tot het IJzerbekken. De afwatering gebeurt enerzijds via een stelsel 
van grachten en sloten die uitmonden in de Ganzebeek die door de Galgebossen loopt, en uitmondt 
in de Kemmelbeek. Deze mondt op zijn beurt in Noordschote uit in de IJzer. Anderzijds is er een 
afwatering via een ingebuisde gracht naar de Robaartbeek (ten westen van het domein), die 
rechtstreeks verbonden is met de Poperingevaart en die in Elzendamme uitmondt in de IJzer. 
 
De Galgebossen zijn volgens de kwetsbaarheidskaart voor grondwater gelegen in een gebied met 
weinig kwetsbaar grondwater. Onder de dunne lemige deklaag bevindt zich een dikke afsluitende 
kleilaag (formatie Tielt en formatie Kortrijk), die de onderliggende watervoerende laag van de Groep 
van Landen beschermt.  
 
In het kader van de opbouw van een freatisch grondwatermeetnet werd in 2004 door de VMM3 een 
peilbuis (putcode N/32/1) geplaatst ter hoogte van bestand 20a (zie kaart 2.22). Dit meetnet moet 
informatie aanleveren over de kwaliteit van het ondiepe grondwater in Vlaanderen, informatie die 
vervolgens kan gebruikt worden om de nitraatkwetsbare gebieden af te bakenen.  
Sinds 2004 is dit grondwatermeetnet (ook “meetnet 8” genoemd) volledig operationeel en wordt het 
op halfjaarlijkse basis bemonsterd: één keer in het voorjaar en één keer in het najaar. In het kader 
van de meetcampagnes worden peilmetingen uitgevoerd en stalen genomen voor 
grondwateranalyse. Naast een aantal fysico-chemische parameters zoals pH, geleidbaarheid, 
zuurstof en redoxpotentiaal, worden ook alle hoofdanionen en hoofdkationen bepaald. De hoogte van 

                                                      
3 VMM: Vlaamse Milieu Maatschappij 
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de grondwatertafel fluctueert doorheen het jaar tussen de 21 mTAW4 in de zomermaanden en 23 
mTAW in de wintermaanden. 
 
De resulterende stijghoogtegrafiek, nitraatgrafiek en analyseresultaten, zijn raadpleegbaar op de 
website van ‘Databank Ondergrond Vlaanderen’ (http://dov.vlaanderen.be – geografisch zoeken op X-
Y-coördinaten: X= 38682,8 en Y = 174305,9).  
 

2.2.4 Bodem en geologie 
Geologie 
Zie kaart 2.10: Tertiaire geologische kaart. 
 
Het ontstaan van Zandlemig Binnen-Vlaanderen hangt nauw samen met de evolutie van de 
ondergrond van Vlaanderen. Ongeveer 55 miljoen jaar geleden overspoelde de zee verschillende 
malen ons land. Tijdens opeenvolgende transgressies werden zeesedimenten afgezet, die 
afwisselend uit klei en zand bestonden. Terwijl in de Zuid-West-Vlaamse Getuigenheuvels de 
opeenvolgende sedimenten nog terug te vinden zijn, werden in Zandlemig Binnen-Vlaanderen de 
jongste lagen volledig weggeërodeerd en bestaat de gehele ondergrond uit tertiaire sedimenten van 
het Eoceen. Het is vooral Ieperiaanse klei die de ondergrond vormt van bijna heel de streek tot op 
meer dan 120m diepte. Plaatselijk is ze bedekt met Ieperiaans zand, en zandige en kleiige mariene 
sedimenten van het Paniseliaan. Deze tertiaire lagen hellen af naar het noorden. 
 
Tijdens het Quartair en meer bepaald tijdens het Weichsel-tijdperk werd deze kleilaag bedekt met 
pleistocene niveo-eolische afzettingen löss en nivea-fluviale zandige lagen (lokale dekzanden). De 
dikte van deze laag varieert van enkele decimeters tot enkele meters. Nabij de beken dagzomen deze 
neo-fluviale afzettingen dikwijls vandaar het lokaal optreden van lemig zandgronden en licht zand 
leemgronden. Op de meest aan erosie blootgestelde plaatsen, zoals de centrale heuvelkam, die hier 
het verlengde is van het Midden-West-Vlaamse Heuvelrug, is de quartaire deklaag het dunst en 
vermengd met het onderliggende substraat. Op de centrale heuvelkam wordt vanaf 35-40m het 
Tertiair lokaal afgedekt door een quartair grindpakket van de Leie.  
De meeste beekvalleien werden uitgeschuurd tijdens het Boreaal. Toen de Noordzee nog voor het 
grootste deel droog lag. Ten gevolge van de zeespiegelstijging na het Boreaal, werden de valleien 
opgevuld en plaatselijk vormden zich veenlagen. Boven het veen komt meestal een kleiig alluvium 
voor. 
 
De beekdepressies en vooral de Poperingevaart zijn opgevuld met jongere kleiige afzettingen, 
waarschijnlijk uit het Laat-Glaciaal en het Holoceen. Tot het Laat-Glaciaal behoren waarschijnlijk ook 
de zogenaamde dekzandruggen langs de Poperingevaart en de Grote Kemmelbeek. 
 
De afzettingen onder de enkele meters dikke quartaire dekmantel ter hoogte van de Galgebossen 
dateren uit het Eoceen en werden onderverdeeld in de afzettingen (= lithostratigrafische eenheden) 
van de Ieper-groep.  
 
In de zone van de Galgebossen dagzomen twee lithostratigrafische eenheden uit de Iepergroep. In 
het centraal en zuidelijk deel van het bos komt onder de paar meters dikke quartaire deklaag de 
Formatie van Tielt voor. Deze eenheid bestaat uit mariene afzettingen samengesteld uit overwegend 
kleihoudend zand met kleilagen en plaatselijk zandsteenbanken. De sedimenten van de Formatie van 
Tielt beslaan ter hoogte van de Galgebossen een dikte van hooguit 6m.  
 
Onder de Formatie van Tielt en net onder de quartaire deklaag in het noordelijk en het oostelijk deel 
van het bos, komt de Formatie van Kortrijk voor. De Formatie van Kortrijk is onderverdeeld in vier 
leden, namelijk van boven naar onder het Lid van Aalbeke, het Lid van Moen, het Lid van Saint-Maur, 
en het Lid van Mont-Héribu. Het geheel kan een dikte bereiken van meer dan 100m en rust op de 
Groep van Landen. 
 

                                                      
4 TAW-hoogte = Tweede Algemene Waterpassing (Belgische standaard voor hoogtemeting); 0 mTAW = niveau 
van de zeespiegel 
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De afzettingen van het Lid van Aalbeke dagzomen in de noordelijke, westelijke, en zuidelijke uitlopers 
van het bos. Ze bestaan uit homogene mariene afzettingen die bijna uitsluitend samengesteld zijn uit 
zeer fijne, ziltige klei zonder zandfractie (= zwarte klei). 
 
Bodem 
Zie kaart 2.11: Vereenvoudige bodemkaart. 
 
De Galgebossen zijn bodemkundig gezien gelegen in de zandleemstreek. De bodemin het gebied is 
gekend als matig tot sterk gleyige zandleemgrond, waar het kleisubstraat (Ieperiaan) begint op een 
geringe diepte. Op sommige plaatsen vormt kleiig tertiair substraat de bovengrond. Plaatselijk kunnen 
tussen de Poperingevaart en de Grote Kemmelbeek, waar de Galgebossen zich bevinden, kleine 
vlekken lichte zandleemgrond voorkomen. Lemige zandgronden komen hier quasi niet voor. In de 
beekdepressies liggen natte alluviale kleigronden zonder profielontwikkeling (Hubert, 1961).  
 
In de Galgebossen komen volgens de bodemklassificatie op kaartblad Poperinge 81W volgende 
bodemseries voor: u-Lhc, Lhc, Ldc, u-Ldc, Ldp en Ehx (zie Tabel 3). 
Zo goed als alle bodems hebben als textuurklasse ‘zandleem’, en de drainageklasse varieert er van 
‘d’ (matig gleyige gronden) tot ‘h’ (sterk gleyige gronden). Wat betreft de profielontwikkeling hebben 
deze gronden alle een sterk gevlekte textuur B horizont (uitgeloogde bodems). 
Bij een groot deel van deze bodems (ca 57%) komt daarenboven op geringe diepte een kleiig 
substraat voor. 
 

Tabel 3: Bodemseries in de Galgebossen 

Bodemserie Verklaring Code op kaart Opp.  
(ha) 

Opp.  
(%) 

u-Lhc 

Natte of sterk gleyige zandleem met tamelijk 
slechte natuurlijke drainage en sterk verbrokkelde 
structuur, B-horizont, kleiig substraat komt reeds 
voor op geringe of matige diepte 

Nat zandleem 58 52% 

Lhc 
Natte of sterk gleyige zandleem met tamelijk 
slechte natuurlijke drainage en sterk verbrokkelde 
structuur, B-horizont. 

Nat zandleem 26 24% 

Ldc Matig natte of matig gleyige zandleem met 
verbrokkelde structuur, B-horizont Vochtig zandleem 21 19% 

u-Ldc 
Matig natte of matig gleyige zandleem met 
verbrokkelde structuur, B-horizont, kleiig substraat 
komt reeds voor op geringe of matige diepte 

Vochtig zandleem 6 5% 

Ldp 
Matig natte of matig gleyige zandleem met 
onvoldoende natuurlijke drainering, zonder B-
horizont 

Vochtig zandleem 0,2 0,2% 

Ehx Sterk gleyige kleibodem met onbepaald profiel Natte klei 0,3 0,2% 
 
 
Bodemkwetsbaarheidskaart 
Op basis van de bodemkaart, maar met aanvullingen van o.a. de BWK en de boshistoriekkaart, werd 
recent een bodemkwetsbaarheidskaart opgesteld ten behoeve van de bosexploitatie (Goris et al., 
2005; kaart 2.12 in bijlage). 
 
De exploitatiecategorieën van de kwetsbaarheidskaart, voorgesteld door gekleurde vlakken, zijn 
voornamelijk gebaseerd op de draagkracht van de bodem. Deze grootheid geeft aan of de bodem in 
staat is om aan belasting door exploitatiemachines te weerstaan zonder overmatige bodeminstulping, 
en dit voor verschillende vochttoestanden. 
 
De Galgebossen vallen volledig onder exploitatiecategorie 3. Dit zijn matig gedraineerde niet-zandige 
bodems (d-drainering) en stuwwatergronden (h-drainering) die exploitatiemachines op vaste 
ruimingspistes toelaten, met echter de dwingende voorwaarde dat de bodem voldoende droog moet 
zijn om de technische berijdbaarheid van de pistes te verzekeren. Deze categorie zou kunnen 
beschreven worden als “standaard exploitatie bij aanhoudende droogte”. 
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Het belang van het actuele vochtgehalte tijdens de exploitatie kan niet voldoende benadrukt worden 
voor exploitatiecategorie 3. Dit wordt ook aangegeven door het onderscheid dat op de kaart gemaakt 
wordt tussen matig kwetsbare (drainageklasse d) en zeer kwetsbare bodems (drainageklasse h). 
De lemige bodems zijn voldoende draagkrachtig voor een bosexploitatie als ze droog zijn, maar 
kunnen na een regenbui het grootste deel van hun draagkracht verliezen. 
De beheerder kan een exploitatie op dergelijke standplaatsen best plannen voor de nazomer, omdat 
de bodem dan het meeste kans heeft om uitgedroogd te zijn. Bijkomend moet voorzien worden dat 
tijdens en na regenperioden geen machines in het bos toegelaten worden. Eventueel moet aan 
speciale technieken gedacht worden, zoals de inzet van een rupskraan en/of een lier. 
 
De biocenose-overlay is vooral gebaseerd op de BWK en de boshistoriek. Ze geeft aan dat er oud 
bos aanwezig is en dat met de ecologische waarden die hiermee samengaan ook rekening dient 
gehouden. Ze is evenwel onvoldoende nauwkeurig om op perceelsniveau te interpreteren. 
 
Deze kaart is opgemaakt voor gronden die in 2001 bebost waren. Voor de andere bestanden (8b, 
14d, 31a, 33a, 34b en 35a) werd deze kaart dus niet aagemaakt, maar de situatie is er vergelijkbaar. 
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2.3 Beschrijving van het biotisch milieu 

2.3.1 Bestandskaart 
Zie kaart 2.13: Bestandstype. 
 
Het domeinbos De Galgebossen (111,05 ha) werd ingedeeld in 35 percelen (genummerd) die 
onderverdeeld zijn in 64 bestanden (aangeduid met letters) en verdeeld over 1 bosplaats. De 
bestandsindeling is weergegeven op bijna alle kaarten in bijlage. De volledige bestandsindeling is als 
volgt: 
 

Tabel 4: Bestandsindeling in de Galgebossen 

Bosplaats Perceel Bestand Nummer Oppervlakte (ha) Be standstype 

De Galgebossen 1 a 1a 2,80 LH 

De Galgebossen 1 b 1b 0,83 LH 

De Galgebossen 2 a 2a 2,10 LH 

De Galgebossen 3 a 3a 1,66 LH 

De Galgebossen 3 y 3y 0,49 weide 

De Galgebossen 4 a 4a 1,56 LH 

De Galgebossen 5 a 5a 1,43 LH 

De Galgebossen 6 a 6a 2,26 LH 

De Galgebossen 7 a 7a 1,60 LH 

De Galgebossen 8 a 8a 2,27 LH 

De Galgebossen 8 b 8b 3,00 LH 

De Galgebossen 9 a 9a 1,41 LH 

De Galgebossen 10 a 10a 1,79 LH 

De Galgebossen 11 a 11a 1,62 LH 

De Galgebossen 11 b 11b 0,81 LH 

De Galgebossen 11 c 11c 2,96 LH 

De Galgebossen 12 a 12a 0,34 LH 

De Galgebossen 12 b 12b 1,01 LH 

De Galgebossen 12 c 12c 0,66 LH 

De Galgebossen 12 x 12x 2,47 weide 

De Galgebossen 13 a 13a 2,54 LH 

De Galgebossen 13 b 13b 1,23 LH 

De Galgebossen 13 c 13c 1,29 LH 

De Galgebossen 14 a 14a 2,05 LH 

De Galgebossen 14 b 14b 1,38 LH 

De Galgebossen 14 c 14c 1,49 LH 

De Galgebossen 14 x 14x 1,64 weide 

De Galgebossen 14 d 14d 0,52 LH  

De Galgebossen 15 a 15a 1,74 LH 

De Galgebossen 15 b 15b 2,34 LH 

De Galgebossen 16 a 16a 2,68 LH 

De Galgebossen 16 b 16b 1,30 LH 

De Galgebossen 17 a 17a 1,37 LH 

De Galgebossen 17 y 17y 1,00 maaibeheer 

De Galgebossen 18 a 18a 1,18 LH 

De Galgebossen 18 b 18b 1,39 LH 

De Galgebossen 19 a 19a 3,62 LH 

De Galgebossen 20 a 20a 4,30 LH 

De Galgebossen 21 a 21a 2,46 LH 
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Bosplaats Perceel Bestand Nummer Oppervlakte (ha) Be standstype 

De Galgebossen 22 a 22a 1,60 LH 

De Galgebossen 22 b 22b 0,54 LH 

De Galgebossen 23 a 23a 2,18 LH 

De Galgebossen 23 b 23b 0,98 LH 

De Galgebossen 23 c 23c 2,66 LH 

De Galgebossen 24 a 24a 1,15 LH 

De Galgebossen 25 a 25a 1,27 LH 

De Galgebossen 26 a 26a 1,72 LH 

De Galgebossen 27 a 27a 1,70 LH 

De Galgebossen 28 a 28a 2,47 LH 

De Galgebossen 29 a 29a 1,72 LH 

De Galgebossen 30 a 30a 1,95 LH 

De Galgebossen 30 b 30b 1,21 LH 

De Galgebossen 30 c 30c 1,04 LH 

De Galgebossen 30 x 30x 2,33 weide 

De Galgebossen 31 a 31a 4,06 LH 

De Galgebossen 31 t 31t 1,11 boomgaard 

De Galgebossen 31 x 31x 3,73 akker 

De Galgebossen 31 y 31y 0,71 akker 

De Galgebossen 32 a 32a 1,10 LH 

De Galgebossen 32 y 32y 0,40 ruigte 

De Galgebossen 33 a 33a 2,75 LH 

De Galgebossen 34 a 34a 1,40 LH 

De Galgebossen 34 b 34b 1,26 LH 

De Galgebossen 35 a 35a 1,00 LH 

De Galgebossen 35 y 35y 0,42 wildakker 
Totaal       111,05  
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2.3.2 Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens 
De inventarisatie van bestands- en bosbouwkenmerken werd uitgevoerd volgens de methode 
beschreven in ‘De bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest’ (Waterinckx & Roelandt 2001). De 
inventarisaties werden uitgevoerd in 2007 en 2008. In totaal werden in het domeinbos Galgebossen 
bosbouwmetingen verricht in 46 proefvlakken, vegetatiemetingen in 47 proefvlakken en 9 opnames 
volgens de tansley-schaal. De bestandsfiches zijn toegevoegd in bijlage.  
Elk van deze opnamen is gelokaliseerd door middel van GPS-coördinaten. Al deze punten werden in 
een GIS-laag nauwkeurig gelokaliseerd. De berekeningen en analyses gebeurden met behulp van het 
programma BosProg (versie 3.42), ontwikkeld door het Agentschap voor Natuur en Bos. 
 
Bij onderstaande overzichten dient men er rekening mee te houden dat er sinds 2008 ingrijpende 
kappingen van exoten gebeurd zijn, waardoor de situatie in 2010 er mogelijks iets anders uit ziet, 
vooral met betrekking tot sluitingsgraad en percentage exoten5. Dit wordt verder ook aangegeven. 

2.3.2.1 Bestandskenmerken 

In onderstaande tabel worden de verschillende bestandskenmerken op niveau van het bos 
weergegeven. 
 

Tabel 5: Overzicht bestandskenmerken (BT= bestandstype; LH = loofhout; pOp =permanente open plek) – toestand  
2007-2008 

Bestandsnr. Opp. (ha) BT Leeftijdsklasse Sluitingsgr aad Bedrijfsvorm Mengingsvorm 

1a 2,80 LH 101-120 > 75 % Hooghout Groepsgewijs 

1b 0,83 LH 1-20 50 % - 75 % Hooghout Homogeen 

2a 2,10 LH 101-120 > 75 % Hooghout Groepsgewijs 

3a 1,66 LH Ongelijkjarig > 75 % Hooghout Stamsgewijs 

3y 0,49 pOp nvt nvt nvt nvt 

4a 1,56 LH 101-120 > 75 % Hooghout Stamsgewijs 

5a 1,43 LH 101-120 25 % - 50 % Hooghout Stamsgewijs 

6a 2,26 LH 121-140 > 75 % Hooghout Stamsgewijs 

7a 1,60 LH 121-140 25 % - 50 % Hooghout Stamsgewijs 

8a 2,27 LH 101-120 50 % - 75 % Hooghout Stamsgewijs 

8b 3,00 LH 1-20 > 75 % Hooghout Stamsgewijs 

9a 1,41 LH 121-140 50 % - 75 % Hooghout Stamsgewijs 

10a 1,79 LH Ongelijkjarig 25 % - 50 % Hooghout  Stamsgewijs 

11a 1,62 LH Ongelijkjarig < 25 % Middelhout Stamsgewijs 

11b 0,81 LH 1-20 > 75 % Hooghout Stamsgewijs 

11c 2,96 LH 1-20 50 % - 75 % Hooghout Groepsgewijs 

12a 0,34 LH 21-40 50 % - 75 % Hooghout Homogeen 

12b 1,01 LH 81-100 25 % - 50 % Hooghout Stamsgewijs 

12c 0,66 LH 1-20 50 % - 75 % Hooghout Stamsgewijs 

12x 2,47 pOp nvt nvt nvt nvt 

13a 2,54 LH 121-140 50 % - 75 % Hooghout Stamsgewijs 

13b 1,23 LH 101-120 > 75 % Hooghout Stamsgewijs 

13c 1,29 LH 1-20 50 % - 75 % Hooghout Stamsgewijs 

14a 2,05 LH Ongelijkjarig > 75 % Hooghout Stamsgewijs 

14b 1,38 LH Ongelijkjarig > 75 % Hooghout Stamsgewijs 

14c 1,49 LH 1-20 < 25 % Hooghout Stamsgewijs 

14x 1,64 pOp nvt nvt nvt nvt 

14d 0,52 pOp nvt nvt nvt nvt 

                                                      
5 Met name in de bestanden 2,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,16,17,18,21,22,23,24 en 32 is er reeds heel wat volume 
exoten verdwenen. 
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Bestandsnr. Opp. (ha) BT Leeftijdsklasse Sluitingsgr aad Bedrijfsvorm Mengingsvorm 

15a 1,74 LH Ongelijkjarig > 75 % Hooghout Stamsgewijs 

15b 2,34 LH Ongelijkjarig 50 % - 75 % Hooghout Stamsgewijs 

16a 2,68 LH Ongelijkjarig > 75 % Hooghout Stamsgewijs 

16b 1,30 LH 1-20 < 25 % Hooghout Stamsgewijs 

17a 1,37 LH Ongelijkjarig > 75 % Hooghout Stamsgewijs 

17y 1,00 pOp nvt nvt nvt nvt 

18a 1,18 LH Ongelijkjarig > 75 % Hooghout Stamsgewijs 

18b 1,39 LH 61-80 > 75 % Hooghout Stamsgewijs 

19a 3,62 LH Ongelijkjarig > 75 % Hooghout Stamsgewijs 

20a 4,30 LH Ongelijkjarig > 75 % Hooghout Stamsgewijs 

21a 2,46 LH Ongelijkjarig 25 % - 50 % Hooghout Stamsgewijs 

22a 1,60 LH Ongelijkjarig > 75 % Hooghout Stamsgewijs 

22b 0,54 LH Ongelijkjarig < 25 % Hooghout Stamsgewijs 

23a 2,18 LH Ongelijkjarig > 75 % Hooghout Stamsgewijs 

23b 0,98 LH Ongelijkjarig > 75 % Hooghout Stamsgewijs 

23c 2,66 LH 1-20 50 % - 75 % Hooghout Stamsgewijs 

24a 1,15 LH Ongelijkjarig > 75 % Hooghout Stamsgewijs 

25a 1,27 LH Ongelijkjarig > 75 % Hooghout Stamsgewijs 

26a 1,72 LH 21-40 > 75 % Hooghout Homogeen 

27a 1,70 LH Ongelijkjarig 50 % - 75 % Middelhout Stamsgewijs 

28a 2,47 LH Ongelijkjarig 50 % - 75 % Middelhout Stamsgewijs 

29a 1,72 LH Ongelijkjarig > 75 % Hooghout Stamsgewijs 

30a 1,95 LH Ongelijkjarig > 75 % Hooghout Stamsgewijs 

30b 1,21 LH 1-20 25 % - 50 % Hooghout Stamsgewijs 

30c 1,04 LH 1-20 25 % - 50 % Hooghout Stamsgewijs 

30x 2,33 pOp nvt nvt nvt nvt 

31a 4,06 LH 1-20 < 25 % Hooghout Stamsgewijs 

31t 1,11 pOp nvt nvt nvt nvt 

31x 3,73 pOp nvt nvt nvt nvt 

31y 0,71 pOp nvt nvt nvt nvt 

32a 1,10 LH Ongelijkjarig > 75 % Hooghout Stamsgewijs 

32y 0,40 pOp nvt nvt nvt nvt 

33a 2,75 LH 1-20 < 25 % Hooghout Stamsgewijs 

34a 1,40 LH 1-20 < 25 % Hooghout Stamsgewijs 

34b 1,26 pOp nvt nvt nvt nvt 

35a 1,00 pOp nvt nvt nvt nvt 

35y 0,42 pOp nvt nvt nvt nvt 
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• Bestandstype 
Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, bestaat het domeinbos, op de open plekken na, volledig uit 
loofhout. Dit neemt niet weg dat er hier en daar een naaldboom voorkomt. Het aandeel ervan is 
echter verwaarloosbaar mede door het sterk terugdringen van de lork omwille van zijn kapbaarheid. 
 

Tabel 6: Bestandstypes – toestand 2011 

Bestandstype Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Loofhout 97 87% 
Open ruimte 14 13% 
Totaal 111 100% 

 

Figuur 7: Oppervlakteverdeling (%) van de bestanden volgens bestandstype – toestand 2011 
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• Leeftijdsklasse 
Ongeveer de helft van de bosbestanden in de Galgebossen zijn ongelijkjarig6 en ongeveer een derde 
zijn jonge aanplantingen (leeftijdsklasse 1-20). De rest van de bosbestanden bestaat hoofdzakelijk uit 
oudere bestanden (leeftijdsklasse 101-120 en 120-140). 
 

Tabel 7: Leeftijdsverdeling ³ – toestand 2011 

Leeftijdsklasse Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

1-20 28 29% 
21-40 2,0 2% 
41-60 0,0 0% 
61-80 1,4 1% 
81-100 1,0 1% 
101-120 11 12% 
121-140 8 8% 
Ongelijkjarig 45 46% 
Totaal 97 100% 

 
 

                                                      
6 Een bestand wordt als ongelijkjarig gekarteerd, zodra binnen het bestand meer dan twee leeftijdsklassen 
voorkomen. Als er exact twee leeftijdsklassen voorkomen, wordt het bestand als gelijkjarig beschouwd en wordt de 
oudste leeftijdsklasse vermeld. 
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Figuur 8: Oppervlakteverdeling (%) van de bosbestanden volgens leeftijdsklasse – toestand 2011 
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• Sluitingsgraad 
Ongeveer de helft van de bosbestanden kent een zeer hoge sluitingsgraad, nl. meer dan 75% 
sluiting. Daarnaast kent ongeveer een kwart van de bestanden een sluitingsgraad tussen de 50 en 
75%. Een kwart van de bestanden kent een vrij lage sluitingsgraad van minder dan 50%. 
 

Tabel 8: Sluitingsgraad – toestand 2007-2008 

Sluitingsgraad Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

< 25 % 13 14% 
25 % - 50 % 11 11% 
50 % - 75 % 21 23% 
> 75 % 49 52% 

Totaal 95 100% 
 

Figuur 9: Oppervlakteverdeling (%) van de bosbestanden volgens sluitingsgraad – toestand 2007-2008 
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• Bedrijfsvorm 
De Galgebossen bestaan overwegend uit verwaarloosd middelhout met zE als dominante boomsoort 
naast B, aE, cPo, tKa, Es, gEd, Lo, Be, in dalende volgorde. 
In de onderetage is gEd dominant, aangevuld met tKa, Ha, aVk, Es, Be, zEl en Wi. 
Bijna 90% van de bosbestanden wordt echter beheerd als hooghout. In slechts enkele bestanden is 
de middelhoutstructuur nog duidelijk waarneembaar (6a, 8b, 10a, 11a, 13b, 27a, 28aen 32a). Deze 
bestanden worden ook nog als dusdanig beheerd. 

Tabel 9: Bedrijfsvorm – toestand 2011 

Bedrijfsvorm Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Hooghout 82 84% 

Middelhout 15 16% 

Totaal 97 100% 
 

Figuur 10: Oppervlakteverdeling (%) van de bosbestanden volgens bedrijfsvorm – toestand 2011 
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• Mengingsvorm 
De Galgebossen bestaan hoofdzakelijk uit stamsgewijs gemengde bestanden (89%). Het aandeel 
groepsgewijs gemengde bestanden bedraagt 8% en en de homogene bestanden beslaan amper 3% 
van de oppervlakte. 

Tabel 10: Mengingsvorm – toestand 2011 

Mengingsvorm Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Stamsgewijs 86 89% 
Groepsgewijs 8 8% 
Homogeen 3 3% 

Totaal 97 100% 
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Figuur 11: Oppervlakteverdeling (%) van de bosbestanden volgens mengingsvorm – toestand 2011 
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2.3.2.2 Boomsoortensamenstelling 

Hieronder worden de cijfers weergegeven voor een gemiddeld bosbestand in het domeinbos De 
Galgebossen, situatie 2008. Aangezien er sindsdien vrij veel exoten gekapt werden, dienen de 
volumepercentages voor wat betreft exoten in de boomlaag naar beneden bijgesteld te worden.  
 
De open ruimtes (3y, 12x, 14x, 14y, 17y, 30x, 31t, 31x, 31y, 32y, 34y, 35y) werden buiten 
beschouwing gelaten. Ook de recent beboste percelen (11c, 12c, 13c, 14c, 16b, 23c, 30b, 30c, 31a, 
33a, 34a) zijn buiten beschouwing gelaten, vermits deze niet opgemeten werden. 
De cijfers geven waarden per ha weer. Achtereenvolgens worden zaailingen, struiklaag, boomlaag en 
staand dood hout besproken. 
 
Zaailingen 

Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte lager dan 2 m. In onderstaande 
tabel wordt een overzicht gegeven van het gemiddeld aantal zaailingen per ha, per boomsoort en per 
hoogteklasse, dat werd waargenomen in het domeinbos De Galgebossen. 
 
Het grootste aantal zaailingen werd aangetroffen van volgende boomsoorten: Gewone es, Gewone 
esdoorn, Amerikaanse eik, Tamme kastanje, Zomereik, Beuk, vlier, Ratelpopulier, Zoete kers en 
Amerikaanse vogelkers. 
Er zijn slechts een beperkt aantal soorten die ook in de hoogteklassen boven 50 cm nog voorkomen: 
Gewone esdoorn, vlier, Schietwilg, Wilde lijsterbes, Hazelaaar, Grauwe abeel, Tamme kastanje en 
Amerikaanse vogelkers. In de hoogteklassen 100-149 en 150-199 cm komen enkel nog Gewone 
esdoorn, Hazelaar, vlier en Hulst in redelijke aantallen voor. 
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Tabel 11: Zaailingen in De Galgebossen – toestand 2007-2008 

Gemiddelde hoogte (cm) Boomsoort Stamtal (/ha) 

0-49 Gewone es 11 949 

 Gewone esdoorn 6 165 

 Amerikaanse eik 525 

 Tamme kastanje 509 

 Zomereik 254 

 Beuk 176 

 vlier (G) 168 

 Ratelpopulier  131 

 Zoete kers  99 

 Amerikaanse vogelkers 77 

 Hazelaar 58 

 Gelderse roos 56 

 Meidoorn (eenstijlig x tweestijlig) 37 

 Taxus 20 

 Noorse esdoorn 11 

 berk (G) 8 

 Witte els  6 

50-99 Gewone esdoorn 598 

 vlier (G) 177 

 Schietwilg 51 

 Wilde lijsterbes  46 

 Hazelaar 45 

 Grauwe abeel 17 

 Tamme kastanje 15 

 Amerikaanse vogelkers 9 

100-149 Gewone esdoorn 38 

 Hazelaar 31 

 vlier (G) 20 

150-199 Hazelaar 19 

 Hulst 14 

Totaal  21.329 
 
Struiklaag 

Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte hoger dan 2 m en een omtrek kleiner dan 
20 cm. Een overzicht van alle boomsoorten die in de struiklaag werden geïnventariseerd, wordt 
gegeven in onderstaande tabel. 
De meest voorkomende boomsoorten in de struiklaag zijn: Gewone esdoorn, Hazelaar, vlier, Zwarte 
els, Boswilg, Gewone es, Zomereik (alle meer dan 40 stuks/ha). Met uitz. van vlier komen deze 
soorten ook allemaal in de klasse hoger dan 6m in redelijke aantallen voor. Toch is het vooral 
Gewone esdoorn die blijkt door te groeien richting boomlaag.  
Wat betreft de dode bomen in de struiklaag, zijn de meest voorkomende soorten: Gewone esdoorn, 
Boswilg en Tamme kastanje (alle meer dan 30 stuks/ha).  
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Tabel 12: Struiken in De Galgebossen – toestand 2007-2008 

Gemiddelde hoogte (cm) Boomsoort Stamtal levend * 
(/ha) 

Stamtal dood  
(/ha) 

200-400 vlier (G) 134 16 

 Gewone esdoorn 125 34 

 Hazelaar 46 0 

 Gelderse roos 7 2 

 Zoete kers  5 0 

 Meidoorn (eenstijlig x tweestijlig) 3 0 

 Tamme kastanje 2 0 

 Gewone es 2 0 

 berk (G) 0 2 

400-600 Gewone esdoorn 209 11 

 Hazelaar 83 NV + 62 KV* 0 

 Boswilg 64 64 

 Sporkehout  8 0 

 Witte els  8 0 

 Zomereik 4 NV + 24 KV 0 

 berk (G) 4 4 

 Amerikaanse eik 3 0 

 Tamme kastanje 3 KV 10 

 vlier (G) 0 5 

 Gewone es 0 4 

 Vogelkers 2 KV 0 

 Meidoorn (eenstijlig x tweestijlig) 2 KV 0 

600-800 Gewone esdoorn 373 24 

 Zwarte els 77 6 

 Hazelaar 66 0 

 Gewone es 47 15 

 Boswilg 43 15 

 Zomereik 40 18 

 Zachte berk 30 14 

 Tamme kastanje 19 35 

 Amerikaanse eik 4 0 

 berk (G) 0 10 

Totaal  1499 289 
*: wanneer niet verder gespecifieerd betreft het natuurlijke verjonging (NV); KV = Kunstmatige verjonging 
 
 
Boomlaag 

De boomlaag bestaat uit alle exemplaren met een omtrek groter dan 20 cm. Op basis van het 
gemiddeld bestandsgrondvlak zijn de meest voorkomende boomsoorten in de boomlaag: Zomereik 
(33%), Beuk (14%), Tamme kastanje (12%), Gewone esdoorn (12%), populier (9%) en Amerikaanse 
eik (7%). 
Op niveau van het bosdomein nemen de inheemse boomsoorten het merendeel van het gemiddeld 
bestandsgrondvlak in (78%). De exoten blijven beperkt tot 22% van het gemiddeld 
bestandsgrondvlak. 
Zoals hoger reeds vermeld, zijn deze cijfers afgeleid van de bestandsopnames uit 2007-2008. In 
tussentijd werden er reeds heel wat exoten uit het bos gehaald, bijgevolg kunnen we ervan uitgaan 
dat het volumepercentage aan exoten reeds ruim onder de 20% gedaald is. 
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Een volledig overzicht van alle voorkomende boomsoorten in de boomlaag wordt gegeven in 
onderstaande tabel. 
 

Tabel 13: Boomsoorten in de Galgebossen – toestand 2007-2008 

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

Zomereik 64,0 10% 8,96 33% 111,2 39% 

Beuk 22,0 3% 3,70 14% 43,4 15% 

Tamme kastanje 114,0 17% 3,27 12% 28,0 10% 

Gewone esdoorn 230,0 35% 3,21 12% 24,6 9% 

populier (G) 20,0 3% 2,34 9% 23,2 8% 

Amerikaanse eik 17,0 2% 1,93 7% 22,2 8% 

Gewone es 30,0 5% 0,91 3% 8,9 3% 

Zachte berk 45,0 7% 0,52 2% 3,4 1% 

lork (G) 4,0 1% 0,44 2% 5,6 2% 

berk (G) 30,0 5% 0,39 1% 2,8 1% 

Douglasspar 3,0 0% 0,28 1% 3,3 1% 

Grauwe abeel 3,0 0% 0,22 1% 1,9 1% 

Witte els 17,0 3% 0,16 1% 0,9 0% 

Hazelaar 24,0 4% 0,12 0% 0,3 0% 

Zoete kers 4,0 1% 0,12 0% 1,0 0% 

Boswilg 12,0 2% 0,08 0% 0,2 0% 

Zwarte els 9,0 1% 0,06 0% 0,2 0% 

Ratelpopulier  1,0 0% 0,05 0% 0,4 0% 

Zwarte populier 5,0 1% 0,04 0% 0,1 0% 

Gladde iep 5,0 1% 0,04 0% 0,2 0% 

Robinia 0,0 0% 0,04 0% 0,4 0% 

Amerikaanse vogelkers 2,0 0% 0,01 0% 0,1 0% 

Sporkehout  1,0 0% 0,01 0% 0,0 0% 

vlier (G) 1,0 0% 0,00 0% 0,0 0% 

Wilde lijsterbes 1,0 0% 0,00 0% 0,0 0% 
Meidoorn (eenstijlig x 
tweestijlig) 

0,0 0% 0,00 0% 0,0 0% 

Totaal 664  26,9  282,3  

 
Opvallend is het hoge stamtal van Gewone esdoorn versus het vrij lage grondvlak en volume. Dit wijst 
op een groot aantal kleine stammen of met andere woorden: de open onderetage is spontaan 
opgevuld met esdoorn. 
 
In bijlage 6 wordt voor de verschillende bestanden de leeftijdsklasse en het plantjaar, de 
hoofdboomsoort en de mengvorm weergegeven. De hoofdboomsoort is ook te zien op kaart 2.14 en 
de actuele mengvorm op kaart 2.19. De gedetailleerde boomsoortensamenstelling per bestand is 
terug te vinden op de bestandsfiches in bijlage 
 
Een hoofdboomsoort wordt gedefinieerd als een boomsoort die minstens 20% van het 
bestandsgrondvlak inneemt. 
Bij de mengvorm wordt enerzijds rekening gehouden met het aandeel inheemse boomsoorten in het 
bestandsgrondvlak en anderzijds met het aantal waargenomen boomsoorten. Hierbij worden 
volgende definities gehanteerd: 

− inheems: een bestand is inheems wanneer de inheemse boomsoorten minstens 90% van 
het bestandsgrondvlak innemen, 

− exoot: een bestand is exoot wanneer de exoten meer dan 70% van het bestandsgrondvlak 
innemen, 

− inheems/exoot: 50% < aandeel inheemse boomsoorten in het bestandsgrondvlak < 90%, 
− exoot/inheems: 50% < aandeel exoten in het bestandsgrondvlak < 70%, 
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− homogeen: een bestand is homogeen wanneer 1 boomsoort meer dan 80% van het 

bestandsgrondvlak inneemt, 
− gemengd: een bestand is gemengd zodra er minstens 2 verschillende boomsoorten 

aanwezig zijn en 1 boomsoort 80% of minder van het bestandsgrondvlak inneemt, of 80% 
van het totale stamtal bij bestanden jonger dan 30 jaar. 

 
Een overzicht van de mengvorm op niveau van het bos is terug te vinden in Tabel 14. 
Aangezien er sinds de inventarisaties in 2007-2008 reeds heel veel exoten uit het bos gehaald zijn, 
hebben we ervoor geopteerd om deze recente evolutie mee op te nemen. Zo zien we dat de laatste 3 
à 4 jaar de oppervlakte aan inheemse, gemengde bestanden reeds gestegen is van 43% (41 ha) naar 
63% (61 ha). Wat betreft de inheemse bestanden met 10 à 50 % bijmenging van exoten, deze zijn 
gedaald van 38 ha naar 25 ha. Ook de exotenbestanden (al dan niet met bijmenging van meer dan 10 
% inheemse soorten) zijn met 5 ha gedaald (van 16 ha  naar 11 ha). 
 

Tabel 14: Recente evolutie van het oppervlakte-aandeel van inheemse bestanden versus exotenbestanden en 
homogene versus gemengde bestanden (2008 versus 2011) 

Inheems/exoot Gemengd/homogeen 
Opp. (ha) Opp. (%) 

2008 2011 2008 2011 

inheems gemengd 41 61 43% 63% 
 homogeen 0 1,4 0% 1% 

inheems/exoot gemengd 38 25 40% 25% 

exoot gemengd 1,7 1,7 2% 2% 
 homogeen 1,2 0,8 1% 1% 

exoot/inheems gemengd 13 8 14% 8% 
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Staand dood hout 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de boomsoorten waarvan staand dood hout 
is opgemeten. Op basis van het gemiddeld bestandsgrondvlak wordt het meeste staand dood hout in 
de boomlaag aangetroffen bij: Tamme kastanje, berk (G), Zomereik, Witte en Zwarte els, en Zoete 
kers. 
In verhouding met het levend staand hout, komt er vrij veel dood hout voor van Witte en Zwarte els en 
in mindere mate ook van berk.  

Tabel 15: Staand dood hout – toestand 2007-2008 

Omtrekklasse (cm) Boomsoort 
Stamtal Grondvlak Volume 

(/ha) (%) (m²/ha)  (%) (m³/ha)  (%) 

zeer dik (C1,5 >120) 

Zomereik < 0,5 1% 0,06 11% 0,7 19% 

Zoete kers  < 0,5 0% 0,03 5% 0,2 7% 

Zachte berk < 0,5 0% 0,02 4% 0,2 6% 

TOTAAL      32% 

dik (60< C1,5 <120) 

       

Zomereik 1 1% 0,05 9% 0,5 14% 

TOTAAL       14% 

dun (20< C1,5 <60) 

Tamme kastanje 21 39% 0,15 27% 0,8 20% 

Witte els  5 10% 0,05 9% 0,3 9% 

Zwarte els 3 7% 0,04 7% 0,3 7% 

Zachte berk 4 7% 0,04 7% 0,3 7% 

berk (G) 6 12% 0,04 7% 0,2 5% 

Gewone esdoorn 3 7% 0,02 4% 0,1 3% 

Grauwe abeel 1 1% 0,01 1% 0,1 2% 

Zoete kers  1 2% < 0,005 1% < 0,05 1% 

Beuk 2 3% 0,01 1% < 0,05 1% 

Hazelaar 4 8% 0,03 4% < 0,05 1% 

populier (G) < 0,5 1% < 0,005 0% < 0,05 0% 

Sporkehout  1 1% < 0,005 1% < 0,05 0% 

TOTAAL      64% 
TOTAAL   53  0,57  3,7 100% 
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2.3.2.3 Dendrometrische gegevens 

De Galgebossen worden gekenmerkt door een gemiddeld stamtal van 664 bomen/ha, een gemiddeld 
bestandsgrondvlak van 26,9 m²/ha en een gemiddeld bestandsvolume van 282 m³/ha (toestand 2007-
2008). 
Een vergelijking met de gemiddelde waarden voor Vlaanderen (Waterinckx, 2001) leert dat het 
stamtal in de Galgebossen iets lager ligt dan het gemiddelde stamtal in gemengde Vlaamse bossen 
(758 bomen/ha) en ongeveer overeenkomt met het gemiddelde stamtal in de domeinbossen (670 
bomen/ha). Bestandsgrondvlak en -volume in de Galgebossen komen ongeveer overeen met de 
gemiddelde waarden voor Vlaamse domeinbossen (G 24 m²/ha; V 223 m³/ha) en alle Vlaamse 
bossen (G 25 m²/ha; V 204 m³/ha). 
 
Het staand dood hout heeft een gemiddeld stamtal van 53 bomen/ha, een gemiddeld 
bestandsgrondvlak van 0,57 m²/ha en een gemiddeld bestandsvolume van 3,7 m³/ha. Dit komt 
overeen met 1,3% van de staande voorraad.  
Het stamtal van het staand dood hout in de Galgebossen ligt duidelijk hoger dan de gemiddelde 
waarden voor Vlaanderen uit de bosinventarisatie, terwijl dit niet het geval is voor het staand dood 
volume (N 24/ha, G 0,4 m²/ha en V 3,2 m³/ha). Dit wijst erop dat er in de Galgebossen meer dunne 
sortimenten staand dood hout voorkomen dan gemiddeld het geval is.  
 
Bij het berekenen van deze bestandsparameters werden de niet- en recent beboste bestanden7 
buiten beschouwing gelaten (nvt). 
 

Tabel 16: Dendrometrische gegevens – toestand 2007-2008 

Bestands- 
nummer 

Opp. 
(ha) 

Leeftijds- 
klasse 

Levende bomen Dode bomen 

Stamtal Grondvlak Volume Stamtal Grondvlak Volume 

1a 2,80 101-120 364 28,2 356,2 0 0,0 0,0 

1b 0,83 1-20 236 11,9 109,3 0 0,0 0,0 

2a 2,10 101-120 786 32,8 387,4 0 0,0 0,0 

3a 1,66 Ongelijkjarig 953 36,7 393,8 0 0,0 0,0 

3y 0,49 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

4a 1,56 101-120 845 29,7 329,0 118 0,8 3,4 

5a 1,43 101-120 187 29,8 401,5 0 0,0 0,0 

6a 2,26 121-140 580 36,9 424,4 79 0,6 2,8 

7a 1,60 121-140 570 35,1 369,4 118 0,6 1,8 

8a 2,27 101-120 737 32,8 351,3 39 0,6 4,5 

8b 3,00 1-20 354 2,1 4,3 0 0,0 0,0 

9a 1,41 121-140 422 35,0 431,7 10 1,2 11,8 

10a 1,79 Ongelijkjarig 815 42,0 471,1 118 0,8 3,4 

11a 1,62 Ongelijkjarig 221 20,4 238,4 20 0,1 0,3 

11b 0,81 1-20 1926 16,0 71,9 79 0,4 1,1 

11c 2,96 1-20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

12a 0,34 21-40 521 32,0 317,2 39 0,2 0,6 

12b 1,01 81-100 717 25,3 201,5 39 0,4 2,2 

12c 0,66 1-20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

12x 2,47 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

13a 2,54 121-140 427 30,2 319,3 0 0,0 0,0 

13b 1,23 101-120 1346 28,2 246,5 0 0,0 0,0 

13c 1,29 1-20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

14a 2,05 Ongelijkjarig 236 24,8 244,4 10 1,2 13,2 

14b 1,38 Ongelijkjarig 403 18,4 205,8 236 1,4 1,3 

                                                      
7 Niet-beboste percelen: 3y, 12x, 14x, 14y, 17y, 30x, 31t, 31x, 31y, 32y, 34y, 35y 
Recent beboste percelen: 11c, 12c, 13c, 14c, 16b, 23c, 30b, 30c, 31a, 33a, 34a 
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14c 1,49 1-20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

14x 1,64 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

14d 0,52 1-20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

15a 1,74 Ongelijkjarig 727 32,8 327,4 157 1,4 7,9 

15b 2,34 Ongelijkjarig 472 24,2 251,5 39 0,6 4,5 

16a 2,68 Ongelijkjarig 555 21,7 233,0 108 3,4 32,0 

16b 1,30 1-20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

17a 1,37 Ongelijkjarig 560 16,3 136,7 0 0,0 0,0 

17y 1,00 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

18a 1,18 Ongelijkjarig 147 28,0 371,5 0 0,0 0,0 

18b 1,39 61-80 1248 34,3 291,3 79 0,8 5,1 

19a 3,62 Ongelijkjarig 1012 24,0 209,7 59 0,5 2,5 

20a 4,30 Ongelijkjarig 914 38,2 378,1 138 1,0 4,8 

21a 2,46 Ongelijkjarig 678 35,0 436,7 39 0,4 2,2 

22a 1,60 Ongelijkjarig 511 30,0 348,3 39 0,2 1,5 

22b 0,54 Ongelijkjarig nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

23a 2,18 Ongelijkjarig 707 27,9 327,1 39 0,2 0,6 

23b 0,98 Ongelijkjarig 815 31,0 288,4 39 0,6 5,2 

23c 2,66 1-20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

24a 1,15 Ongelijkjarig 727 22,2 212,1 79 0,6 3,1 

25a 1,27 Ongelijkjarig 285 20,7 221,1 236 2,2 13,1 

26a 1,72 21-40 1179 20,5 148,1 0 0,0 0,0 

27a 1,70 Ongelijkjarig 629 27,7 303,8 39 0,4 2,2 

28a 2,47 Ongelijkjarig 776 13,3 115,9 0 0,0 0,0 

29a 1,72 Ongelijkjarig 914 38,3 356,3 79 0,8 5,3 

30a 1,95 Ongelijkjarig 855 23,2 198,0 0 0,0 0,0 

30b 1,21 1-20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

30c 1,04 1-20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

30x 2,33 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

31a 4,06 1-20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

31t 1,11 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

31x 3,73 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

31y 0,71 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

32a 1,10 Ongelijkjarig 531 19,7 186,7 79 0,4 1,5 

32y 0,40 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

33a 2,75 1-20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

34a 1,40 1-20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

34b 1,26 1-20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

35a 1,00 1-20 nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

35y 0,42 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt 

    664 26,9 282,3 53 0,57 3,7 
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2.3.3 Flora  

2.3.3.1 Biologische Waarderingskaart (BWK) 

Zie kaart 2.17: Biologische waarderingskaart 
 
Volgens de BWK (Demolder et al., 2000) behoort het overgrote deel van de bosbestanden tot het 
zure eiken-beukenbostype (qs). Deze bosbestanden worden als biologisch zeer waardevol 
gekarteerd.  
Zomereik, Gewone esdoorn en populier zijn er dominant in de boomlaag. Andere voorkomende 
boomsoorten zijn Beuk, Europese lork en Fijnspar. De struik- en hakhoutlaag wordt vooral gevormd 
door Gewone esdoorn aangevuld met Hazelaar, Tamme kastanje, Wilde lijsterbes, berk, Sporkehout 
en Wilde kamperfoelie. Lokaal is de kruidlaag goed ontwikkeld met Gewone salomonszegel, 
Donkersporig bosviooltje, Kleine maagdenpalm en Valse salie. Ook Brede stekelvaren, Tongvaren en 
Dubelloof gedijen hier goed.  
Op enkele kapvlakten (o.a. perceel 17y) groeien soorten als Echt duizendguldenkruid, Gewone brem, 
Tormentil, Schapezuring, Fraai en Liggend hertshooi en Boskruiskruid (meded. P. Hubau), die eerder 
wijzen op een zure, zandige bodem.  
Langs de randen van een in het bos gelegen weiland komt de voor de streek zeldzame Gulden 
sleutelbloem voor. 
Twee poelen aan de bosrand bezitten een waardevolle vegetatie met onder meer waterranonkels, 
fonteinkruiden, sterrenkroos en vederkruid.  
 
De bestanden 11b, 11c, 12c, 13c en 30b worden als biologisch waardevolle loofhoutaanplant 
gekarteerd (o.a.  van Tamme kastanje, gemengd loofhout, eik, …).  
 
De graslanden worden als soortenarm, permanent cultuurgrasland (hp) gekarteerd, sommige in 
combinatie met kleine landschapselementen (populierenrij en/of goed ontwikkelde veedrinkpoel), 
zoals de bestanden 12x en 3y. Deze laatste worden dan weergegeven als complex van biologisch 
minder waardevolle en zeer waardevolle elementen. Niet alle poelen staan echter aangeduid op de 
BWK. 
 
Enkele recent beboste percelen staan nog aangeduid als bs (akker op zandige bodem) of hp 
(soortenarm permanent cultuurgrasland). 
 

2.3.3.2 Kaart en beschrijving van de actuele bosveg etatie (door Bart Roelandt – ANB) 

2.3.3.2.1 Inleiding 

Zie kaart 2.18: Actuele vegetatie. 
 
De actuele bosvegetatie werd in kaart gebracht met behulp van 47 beschikbare 
bosvegetatieopnamen, gemaakt in 2007.   
 
Elk van deze opnamen is goed gelokaliseerd door een routebeschrijving opgemaakt met kompas en 
lintmeter startend vanaf goed herkenbare repairpunten.  Dit maakte het mogelijk deze punten in GIS 
nauwkeurig te lokaliseren.   
 
Elke vegetatieopname werd vegetatiekundig op naam gebracht met behulp van de Tropres-
identificatiespectra (Roelandt, 2003).  In een tropres-sterdiagram wordt de verwantschap van een 
opname met elk van de 32 bostypen uit de gewestelijke bosinventarisatie getoond.  Dergelijke 
diagrammen zijn handige hulpmiddelen om in één oogopslag de ware identiteit van de opname te 
onthullen.   
 
Alle opnamen die tot één vegetatietype gerekend worden, werden samengevoegd tot een lokale 
vegetatietypologie.  Met behulp van een mF/mRxmN ecogram kan dan de standplaats van deze 
vegetatietypen gevisualiseerd worden.  Gemiddelde Tropres-identificatiespectra per lokaal bostype 
tonen de verwantschap van elk bostype met de Vlaamse bostypen.   
Deze typologie samen met de ruimtelijke situering van de proefvlakken werd gebruikt om een 
vegetatiekaart van de actuele bosvegetatie op te stellen.   
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2.3.3.2.2 Synoptische tabel 

Een soortenlijst van de kruidlaag werd opgemaakt vertrekkende vanuit de 47 opnamen die gebruikt 
werden voor het opstellen van de lokale typologie. Met behulp van een twinspan-analyse werden 
deze opnamen in drie groepen/vegetatietypes opgedeeld. Een grove vegetatiekaart werd gemaakt 
door de bestanden volledig in te kleuren (zie kaart 2.18).   
 
In onderstaande tabel wordt bij elke soort voor elk lokaal bostype de presentie P (%) en de 
karakteristieke bedekking KB (in klassen) gegeven.   
 

Karakteristieke Bedekking tussen  klasse  
0 – 5 %  
5 – 10 % + 
10 – 25 % 1 
25 – 50 % 2 
50 – 75 % 3 
75 – 100 % 4 

 
 

BOOMLAAG              

Vegetatietype  1 2 3  

N= 4 24 16  

        

 P KB P KB P KB  

              

Castanea sativa 92 1 50 +     Tamme kastanje 

Quercus robur 88 2 85 1 33   Zomereik 

Fagus sylvatica 71 1 50 1 33 3 Beuk 

Acer pseudoplatanus 58 1 85 1 33   Gewone esdoorn 

Quercus rubra 50 + 40 +     Ame eik 

Betula pubescens 38   55 +     Zachte berk 

Fraxinus excelsior 33   50 + 33 + Gewone es 

Populus x canadensis 29   65 1 67 2 Canadapopulier 

Pseudotsuga menziesii 21   15       Douglasspar 

Larix 17 + 20       Lork (G) 

Betula pendula 17   25       Ruwe berk 

Alnus glutinosa 12   20 + 33 4 Zwarte els 

Prunus avium 8   15 +     Zoete kers 

Carpinus betulus 4 + 5       Haagbeuk 

Populus tremula 4 +         Ratelpopulier 

Alnus incana 4   30       Witte els 

Populus canescens 4   15 1     Grauwe abeel 

Sorbus aucuparia 4   10       Wilde lijsterbes 

Robinia pseudoacacia 4           Robinia 

Salix caprea     20 1 33   Boswilg 

Prunus serotina     10       Ame vogelkers 

Picea abies     10       Fijnspar 

Salix alba     5 1 33   Schietwilg 

Ulmus minor     5       Gladde iep 

Aesculus hippocastanum     5       Witte paardekastanje 

Populus nigra         33 1 Zwarte populier 

                
 

STRUIKLAAG               

Vegetatietype  1 2 3   
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N= 4 24 16   

         

 P KB P KB P KB   

               

Acer pseudoplatanus 96 1 85 + 67   Gewone esdoorn 

Corylus avellana 92   75 + 67 1 Hazelaar 

Sambucus nigra 75   75 + 33 + Gewone vlier 

Castanea sativa 62 + 35       Tamme kastanje 

Quercus rubra 29           Ame eik 

Sorbus aucuparia 25   10   33   Wilde lijsterbes 

Frangula alnus 21   30       Sporkehout 

Prunus avium 21   10   33   Zoete kers 

Prunus serotina 17   25       Ame vogelkers 

Ilex aquifolium 17       33   Hulst 

Betula pubescens 12 + 15 + 33   Zachte berk 

Fagus sylvatica 12   10       Beuk 

Alnus glutinosa 12   5       Zwarte els 

Carpinus betulus 8   10       Haagbeuk 

Alnus incana 8   10       Witte els 

Betula pendula 8   5   33   Ruwe berk 

Viburnum opulus 8           Gelderse roos 

Sambucus nigra cv. Laciniata 4 4         Peterselievlier 

Ulmus minor 4 + 5       Gladde iep 

Fraxinus excelsior 4   25   33   Gewone es 

Crataegus monogyna 4   5       Eenstijlige meidoorn 

Ribes rubrum 4   5       Aalbes 

Lonicera periclymenum 4           Wilde kamperfoelie 

Crataegus x media     10   33 + meidoorn (éénstijlige x tweestijlige) 

Salix caprea     10       Boswilg 

Quercus robur     10       Zomereik 

Salix x multinervis     5 1     Wilg (Geoorde x Grauwe) 

Taxus baccata     5       Taxus 

Prunus padus         33 + Vogelkers 

Salix alba         33   Schietwilg 

Buddleja davidii         33   Vlinderstruik 

                
 

KRUIDLAAG               

Vegetatietype  1 2 3   

N= 4 24 16   

         

 P KB P KB P KB   

               

Rubus fruticosus 100 2 100 2 67   Gewone braam 

Lonicera periclymenum 92 + 90       Wilde kamperfoelie 

Castanea sativa 92   65   33   Tamme kastanje 

Quercus robur 83   80   33   Zomereik 

Acer pseudoplatanus 79   85   33 2 Gewone esdoorn 

Hedera helix 54   85 + 33   Klimop 

Dryopteris dilatata 54   50   67   Brede stekelvaren 

Fraxinus excelsior 42   95   33   Gewone es 

Fagus sylvatica 38   50   33   Beuk 
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Quercus rubra 33   50   33   Ame eik 

Sambucus nigra 29   85   67   Gewone vlier 

Corylus avellana 25   50   67   Hazelaar 

Prunus serotina 25   40       Ame vogelkers 

Prunus avium 25   35   33   Zoete kers 

Dryopteris carthusiana 21   25   33   Smalle stekelvaren 

Crataegus x media 17   55   100   meidoorn (éénstijlige x tweestijlige) 

Carex pendula 17   40   33   Hangende zegge 

Polygonatum multiflorum 17   15       Gewone salomonszegel 

Ilex aquifolium 17   10       Hulst 

Athyrium filix-femina 12   20   33   Wijfjesvaren 

Viburnum opulus 12   15       Gelderse roos 

Juncus effusus 8   40   67   Pitrus 

Galium aparine 8   35   67   Kleefkruid 

Blechnum spicant 8   10       Dubbelloof 

Holcus mollis 8   5       Gladde witbol 

Stellaria nemorum 8           Bosmuur 

Polygonum persicaria 8           Perzikkruid 

Vinca minor 4 +         Kleine maagdenpalm 

Urtica dioica 4   65   100 2 Grote brandnetel 

Dryopteris filix-mas 4   55       Mannetjesvaren 

Carex sylvatica 4   20   33   Boszegge 

Poa trivialis 4   15   67 2 Ruw beemdgras 

Acer platanoides 4   15       Noorse esdoorn 

Betula pubescens 4   15       Zachte berk 

Holcus lanatus 4   10   67   Gestreepte witbol 

Glechoma hederacea 4   5   33 + Hondsdraf 

Ribes uva-crispa 4   5       Kruisbes 

Epilobium angustifolium 4   5       Wilgeroosje 

Carex pilulifera 4       33   Pilzegge 

Galeopsis tetrahit 4       33   Gewone hennepnetel 

Pseudotsuga menziesii 4           Douglasspar 

Symphytum asperum 4           Ruwe smeerwortel 

Fragaria vesca 4           Bosaardbei 

Carpinus betulus 4           Haagbeuk 

Poa pratensis 4           Veldbeemdgras s.l. 

Carex remota     40   33   IJle zegge 

Geum urbanum     35   33   Geel nagelkruid 

Angelica sylvestris     35       Gewone engelwortel 

Cirsium palustre     30       Kale jonker 

Ribes rubrum     25   33   Aalbes 

Stachys sylvatica     25   33   Bosandoorn 

Deschampsia cespitosa     25       Ruwe smele 

Sorbus aucuparia     25       Wilde lijsterbes 

Dryopteris     25       Niervaren (G) 

Ranunculus repens     20   67 + Kruipende boterbloem 

Taxus baccata     20       Taxus 

Frangula alnus     20       Sporkehout 

Lysimachia vulgaris     20       Grote wederik 

viola riviniana & reichenbachiana     15       
bosviooltje (bleek- en 
donkersporig) 

Eupatorium cannabinum     15       Koninginnekruid 

Alnus incana     15       Witte els 
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Rubus idaeus     15       Framboos 

Epipactis helleborine     15       Brede wespenorchis 

Circaea lutetiana     15       Groot heksenkruid 

Teucrium scorodonia     15       Valse salie 

Epilobium hirsutum     10   33   Harig wilgeroosje 

Epilobium     10   33   Basterdwederik (G) 

Rosa arvensis     10       Bosroos 

Polygonum hydropiper     10       Waterpeper 

Galium palustre     10       Moeraswalstro 

Ranunculus acris     5 + 33   Scherpe boterbloem 

Rumex obtusifolius     5   100   Ridderzuring 

Ajuga reptans     5   33   Kruipend zenegroen 

Sonchus     5   33   Melkdistel (G) 

Lycopus europaeus     5   33   Wolfspoot 

Pulicaria dysenterica     5       Heelblaadjes 

Prunus spinosa     5       Sleedoorn 

Ranunculus ficaria     5       Speenkruid 

Rumex     5       Zuring (G) 

Prunella vulgaris     5       Gewone brunel 

Primula elatior     5       Slanke sleutelbloem 

Robinia pseudoacacia     5       Robinia 

Adonis aestivalis     5       Zomeradonis 

Geranium robertianum     5       Robertskruid 

Betula pendula     5       Ruwe berk 

Heracleum sphondylium     5       Gewone bereklauw 

Aesculus hippocastanum     5       Witte paardekastanje 

Populus canescens     5       Grauwe abeel 

Humulus lupulus     5       Hop 

Hypericum dubium     5       Kantig hertshooi 

Luzula     5       Veldbies (G) 

Mentha arvensis     5       Akkermunt 

Phalaris arundinacea     5       Rietgras 

Phleum pratense subsp. pratense     5       Timoteegras s.s. 

Polygonum convolvulus     5       Zwaluwtong 

Alnus glutinosa     5       Zwarte els 

Taraxacum         67   Paardebloem (G) 

Cirsium arvense         67   Akkerdistel 

Alopecurus pratensis         33 + Grote vossestaart 

Veronica chamaedrys         33   Gewone ereprijs 

Viola         33   Viooltje (G) 

Stellaria media         33   Vogelmuur 

Calystegia sepium         33   Haagwinde 

Cerastium         33   Hoornbloem (G) 

Lapsana communis         33   Akkerkool 

Cardamine flexuosa         33   Bosveldkers 

Scrophularia nodosa         33   Knopig helmkruid 

Bromus sterilis         33   IJle dravik 

Arrhenatherum elatius         33   Glanshaver 

Anthriscus sylvestris         33   Fluitekruid 

Lamium purpureum         33   Paarse dovenetel s.l. 

Cirsium vulgare         33   Speerdistel 

Ranunculus sceleratus         33   Blaartrekkende boterbloem 
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Cardamine hirsuta         33   Kleine veldkers 

                
 

MOSLAAG               

Vegetatietype  1 2 3   

N= 4 24 16   

         

 P KB P KB P KB   

               

Polytrichum commune 8           Gewoon haarmos 

Polytrichum species 4   5   33   Haarmos (G) 

Mnium species     5       Sterremos (G) 

Brachytecium species         33   Dikkopmos (G) 
 

2.3.3.2.3 Algemene beschrijving 

De Galgebossen komen hoofdzakelijk voor op zandleembodems met een uitgesproken 
stuwwaterkarakter.  De oorsprong van deze stuwwatertafel ligt hoogwaarschijnlijk aan het op geringe 
diepte (80cm) voorkomen van klei.  Toch zijn deze bodems uitgeloogd.  Ze zijn van het podzolluvisol 
type (..c: gronden met sterk gevlekte textuur B horizont).  Oppervlakkig kan er zelfs podzolisatie 
optreden en het opbouwen van een ruwe humuslaag (mor of moder).  De bodems kunnen dus zeker 
gecatalogeerd worden als verzuringsgevoelig.   
 

 

Figuur 12: Sloten zorgen er voor drainage van het stuwwater 

Op enkele bestanden aan de perimeter van het bos is het overgrote deel van het bos als Ferrarisbos 
te beschouwen. 
Desondanks bestaat een groot deel van het bos uit een rompgemeenschap: het bramenrijke Eiken-
Beukenbos [rompgemeenschap met Braam van het Dennen-Eikenbos (I1)].  Hier wordt de vegetatie 
gedomineerd door bramen en stekelvarens (zie 2.3.3.2.4 Bostype 1).   
 
In het zuidelijke gedeelte treffen we soorten aan die wijzen op een iets rijkere bodem: 
Mannetjesvaren, Meidoorn, Grote brandnetel, Boszegge, Bosandoorn, Aalbes, Groot heksenkruid, 
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Bosviooltjes en Ruwe smele.  De verwantschap met de Essen-Eikenbossen (bostypegroep G) wordt 
daarmee duidelijk, maar niet zo sterk dat we hier van een mooi ontwikkeld Essen-Eikenbos kunnen 
spreken.  Door het ontbreken van enkele belangrijke kensoorten kunnen we hier toch maar van een 
rompgemeenschap van het Essen-Eikenbos spreken (zie bostype 2).  Aan de westelijke zijde en in 
het centrum zijn enkele percelen met een bebossingsgeschiedenis die enkele korte periodes van 
ontbossing kennen.  Ook hier treffen we dezelfde vegetatie aan.   
 
Naast bebossinggeschiedenis zou boomsoortkeuze een verklaring kunnen zijn voor de hogere 
soortenrijkdom in het tweede bostype.  Er komen meer bomen voor die een zachte humus vormen 
dan in bostype 1, waar vooral ruwe humusvormers staan.  In bostype 2 treffen we bestanden aan met 
meer Gewone esdoorn, Populier, Berk en Gewone es dan in bostype 1, waar de bestanden vooral op 
basis van Tamme kastanje, Beuk, Zomereik en Amerikaanse eik zijn opgebouwd.  Esdoorn komt ook 
in bostype 1 voor, maar zou zeker bevoordeligd moeten worden bij dunningen.   
 
Op percelen die nog maar onlangs bebost werden vinden we een bostype dat verwantschap heeft 
met de valleibossen, alhoewel ze niet in een vallei-ecosysteem gelegen zijn (zie bostype3).  Dit is een 
bekend verschijnsel: door de voedselrijkdom van deze percelen, veroorzaakt door bemesting uit het 
recente landbouwverleden, kunnen een boel voedselminnende soorten die ook van nature volop in 
valleibostypen voorkomen, er gedijen.  Het zijn echter geen zeldzaamheden maar zeer algemene 
soorten die ook op verlaten graslanden en in vochtige ruigten kunnen voorkomen (Het bostype is 
daarom nu te catalogeren als een rompgemeenschap van de Essen-Elzenbossen (bostypegroep D), 
maar zal door uitloging wellicht evolueren richting een bostype uit de bostypegroepen G, H of I, 
afhankelijk van textuur, vochttrap en de mate van snelheid waarmee vroegere bemesting zal uitlogen 
en opgebruikt raken. Hier zal de keuze van boomsoort een belangrijke rol kunnen spelen in het 
behouden van de voedselrijkdom in het systeem.  Een keuze voor boomsoorten die een zachte 
humus produceren zal er voor zorgen dat de nutriënten minder snel zullen uitlogen en meer 
gerecycleerd worden binnen het bosecosysteem,  waardoor traag migrerende soorten (oud-
bosplanten) de tijd krijgen er zich te vestigen.  Echte bossoorten die zich er nu reeds gevestigd 
hebben zijn Knopig helmkruid, Brede stekelvaren, Bosandoorn, Geel nagelkruid, Wijfjesvaren, 
Boszegge, hangende zegge, Aalbes en Klimop. 
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2.3.3.2.4 Bostype 1: het bramenrijke Eiken-Beukenbos 

 

 

Figuur 13: De vegetatie wordt gedomineerd door bramen 

 
Dit bostype wordt gecatalogeerd als een rompgemeenschap met Gewone braam.  Deze soort zwaait 
hier, samen met Brede stekelvaren de plak.  Andere kruidsoorten komen eerder sporadisch voor.  
Gewone salomonszegel is één van de weinige opvallende soorten in de lijst.   
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Identificatieroos met TPab-score voor 
kruidlaag opgebouwd uit 24 
vegetatieproefvlakken (lijst: zie bijlage): 
verwantschap met het bramenrijke Eiken-
Beukenbos 
 
 
 
Groen: TPab score voor kruidlaag 
Rood: TPab score voor boom-, struik- en 
kruidlaag samen 
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Identificatieroos met S-score voor de 
kruidlaag opgebouwd uit 24 
vegetatieproefvlakken: verwantschap met 
de rompgemeenschap met Braam van het 
Dennen-Eikenbos (I1) 
 
 

 
Indicatorsoorten op basis van Indval 
 
Tamme kastanje, Gewone braam, Wilde kamperfoelie, Zomereik, Gewone esdoorn, Brede 
stekelvaren, Klimop, Beuk, Ame eik, Gewone es,  
 
 
Standplaats  
 
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 
- mR x mN: moder 
- mF: mesofiel-hygroclien 
- mR: acidoclien 
- mN: matige of normale nitrificatie 
 
In het ecogram zwermen een aantal opnamen vrij ver naar de voedselrijke kant van het ecogram uit, 
maar dit is een effect dat vaak gezien wordt bij rompgemeenschappen: de sporadisch voorkomende 
soorten hebben nog beduidende ellenberg-getallen terwijl de met grote bedekking voorkomende 
algemene soorten geen beduidende ellenberggetallen hebben.  Daardoor hebben de sporadische 
soorten nog een impact op de individuele posities van de opnamen in het ecogram.   
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2.3.3.2.5 Bostype 2: rompgemeenschap van het Essen-Eikenbos 

 

 

Figuur 14: De vegetatie wordt hier plaatselijk gedomineerd door Groot heksenkruid.  We zien echter ook Grote 
brandnetel en Gewone hennepnetel. 

 
Dit bostype wordt nog steeds in de kruidlaag gedomineerd door Gewone braam maar bevat meer 
“Carpinion” soorten dan het vorige type.  Ook de boomlaag weerspiegelt deze zwakke verwantschap 
met de Essen-Eikenbostypes (Bostypegroep G).  We zien er vaker Zomereik, Gewone esdoorn , 
Populier en Gewone es opduiken dan in het  vorige type.  In de kruidlaag duiken soorten op als 
Mannetjesvaren, Meidoorn, Grote brandnetel, Boszegge, Bosandoorn, Aalbes, Groot heksenkruid, 
Bosviooltjes en Ruwe smele die de verwantschap met groep G benadrukken.  Ook Gewone es, zoete 
kers en Klimop komen in dit type vaker voor.   
 
Al bij al blijft dit toch een rompgemeenschap.  De typische soorten komen voor, maar niet vaak 
genoeg en een belangrijke kensoort als Bosanemoon ontbreekt volkomen.   
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Figuur 15 (bestand 29a): Kleine maagdenpalm wordt op 
enkele plekken massaal aangetroffen 

 

 

Figuur 16 (bestand 30a): Bosviooltjes worden niet 
zoveel in de bestanden (zoals hier op de foto), maar 
meer langs de paden aangetroffen 
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Identificatieroos met TPab-score voor 
kruidlaag opgebouwd uit 20 
vegetatieproefvlakken (lijst: zie bijlage): 
hoge verwantschap met het Bramenrijke 
Eiken-Beukenbos en zwakke 
verwantschap met het arme Eiken-
Haagbeukenbos 
 
 
Groen: TPab score voor kruidlaag 
Rood: TPab score voor boom-, struik- en 
kruidlaag samen 
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Identificatieroos met S-score voor de 
kruidlaag opgebouwd uit 20 
vegetatieproefvlakken (lijst: zie bijlage): 
hoogste verwantschap met de 
rompgemeenschap met braam van het 
Dennen-Eikenbos (I1) en iets zwakkere 
verwantschap met het Essen-Eikenbos 
met Wilde kamperfoelie en Gewone 
salomonszegel (G3) 
 
 

 
Indicatorsoorten op basis van Indval 
 
Gewone es, Gewone vlier, Mannetjesvaren, Grote brandnetel, Klimop, Gewone braam, Wilde 
kamperfoelie, Gewone esdoorn, meidoorn (éénstijlige x tweestijlige), IJle zegge, Gewone engelwortel, 
Zomereik, Geel nagelkruid, Kale jonker en Hazelaar 
 
 
Standplaats  
 
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 
- mR x mN: typische mull 
- mF: mesofiel-hygroclien 
- mR: acidoclien-neutroclien 
- mN: matige of normale tot sterke nitrificatie 
 

Het ecogram toont een hogere voedselbeschikbaarheid dan wat de huidige vegetatie, met zijn zwakke 
verwantschap met een eerder acidoclien Essen-Eikenbostype laat vermoeden.  Nitrofielen als Grote 
brandnetel en Kleefkruid komen vrij vaak voor en zijn vermoedelijk verantwoordelijk voor de ruk naar 
rechts in het ecogram.   
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2.3.3.2.6 Bostype 3: rompgemeenschap van het Essen-Elzenbos 

 
Dit bostype omvat vooral de populieren-aanplantingen op voormalige landbouwpercelen.  Het 
landbouwverleden weerspiegelt zich in het voorkomen van graslandsoorten als Ridderzuring, 
Akkerdistel, Paardebloem (G), Grote vossestaart, Glanshaver, IJle dravik, Bosveldkers, Kleine 
veldkers, Hoornbloem (G), Speerdistel, Paarse dovenetel s.l., Akkerkool, Blaartrekkende boterbloem, 
Knopig helmkruid, Vogelmuur, Gewone ereprijs, Gestreepte witbol, Kruipende boterbloem en Ruw 
beemdgras.   
 
Deze opnamen worden geïdentificeerd als behorende tot de rompgemeenschappen van de Essen-
Elzenbostypen, wat bostypen zijn typisch voor valleibodems.  In de meeste gevallen zijn dergelijke 
opnamen ook op valleibodems gelegen en zulen ze langzaam evolueren naar een beter ontwikkeld 
valleibostype uit de bostypegroepen D of E.  Ook buiten de valleien kunnen jonge bebossingen veel 
verwantschap met bostypegroep D vertonen.  Maar hier zullen deze dan eerder evolueren naar een 
bostype uit de bostyepgroepen G, H of I, afhankelijk van textuur, vochttrap en de mate van snelheid 
waarmee vroegere bemesting zal uitlogen en opgebruikt raken.   
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Identificatieroos met TPab-score voor 
kruidlaag opgebouwd uit 3 
vegetatieproefvlakken (lijst: zie bijlage):  
 
 
 
 
 
Groen: TPab score voor kruidlaag 
Rood: TPab score voor boom-, struik- en 
kruidlaag samen 
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Identificatieroos met S-score voor de 
kruidlaag opgebouwd uit 3 
vegetatieproefvlakken (lijst: zie bijlage):   
 
 

 
Indicatorsoorten op basis van Indval 
 
Ridderzuring, Akkerdistel, Paardebloem (G), Grote vossestaart, Fluitekruid, Glanshaver, IJle dravik, 
Haagwinde, Bosveldkers, Kleine veldkers, Hoornbloem (G), Speerdistel, Paarse dovenetel s.l., 
Akkerkool, Blaartrekkende boterbloem, Knopig helmkruid, Vogelmuur, Gewone ereprijs, Viooltje (G), 
Gestreepte witbol, Kruipende boterbloem, Ruw beemdgras,  
 
Standplaats  
 
Dit bostype is volgens de mF, mR en mN getallen te catalogeren als: 
- mR x mN: actieve mull 
- mF: mesofiel-hygroclien 
- mR: neutroclien 
- mN: zeer sterke nitrificatie 
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mF/mR.mN-Ecogram
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2.3.3.3 Kaart en beschrijving van de potentiële bos vegetatie 

Zie kaart 2.19 (Potentieel Natuurlijke Vegetatie) en kaart 2.20 (Potentiële bosvegetatie). 
 
Volgens de Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart (kaart 2.19) opgesteld door het INBO in het kader 
van VLINA-project “Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen” (De Keersmaeker et al., 2001) blijkt zo goed 
als het volledige bos ingenomen te worden door de natte variant van het “typische Eiken-Beukenbos”.  
 
Wanneer we ons echter baseren op de analyse van de huidige vegetatie, blijken er ook bostypen 
aanwezig te zijn, die een stuk “voedselrijker” zijn van aard dan het hier vermelde Eiken-Beukenbos, 
natte type.  
Voor de actuele bostypen 2 en 3 (rompgemeenschappen van resp. het Essen-Eiken en Essen-
Elzenbos) wordt dan ook het Essen-Eikenbos (bostypegroep G) als potentieel bostype naar voor 
geschoven (zie kaart 2.20). Binnen deze groep is het Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel 
en Wilde kamperfoelie de meest waarschijnlijke kandidaat gezien de verzuringsgevoelige 
zandleembodems. Hier kan dan ook best gewerkt worden met boomsoorten met een mild strooisel, 
Beuk of Tamme kastanje worden er afgeraden. 
 
Voor de bestanden van bostype 1 (bramenrijk Eiken-Beukenbos) blijkt de PNV-kaart wel correct en is 
het potentiële bostype het Eiken-Beukenbos (bostypegroep H). In deze bosbestanden zullen wellicht 
steeds een aantal soorten uit het Essen-Eikenbos blijven opduiken, maar het Eiken-Beukenbos met 
adelaarsvaren is wellicht toch het bostype waar deze bestanden naar toe zullen evolueren, gezien het 
hoge aandeel Beuk en Tamme kastanje. 
(mededeling Bart Roelandt – ANB) 

2.3.3.4 Vergelijking met de natuurdoeltypes uit het  natuurrichtplan 

Conform het natuurrichtplan moet gestreefd worden naar “het type natuurlijke vegetatie dat te 
verwachten is in het gebied” (ANB, 2008a). De keuze hangt bijgevolg af van de abiotische 
omstandigheden: bodem en klimaat. Op basis van de kaart van de potentiële bosvegetatie (kaart 
2.20), zullen we binnen de Galgebossen bijgevolg moeten streven naar enerzijds het Eiken-
Beukenbos (code 9120) en anderzijds - op de meer voedselrijke plaatsen - naar het Eiken-
haagbeukenbos (code 9160). 
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2.3.3.5 Aan te raden boomsoorten (door Bart Roeland t – ANB)  

Volgende boomsoorten zijn bij aanplanting een aan te raden keuze of zijn bij spontane verjonging te 
bevoordeligen.  Van nature te verwachten struiksoorten worden ook opgegeven.  Het is echter niet de 
bedoeling om deze actief aan te planten in onze bossen.  Indien ze aanwezig zijn, is het wel 
aangewezen omstandigheden (bvb licht) te creëren om deze soorten te bevoordeligen.   
 
Dit advies is in de eerste plaats gebaseerd op het voorkomen van deze soorten in de verschillende 
bostypen in het gebied en in Vlaanderen (Roelandt, 2001).  In tweede instantie is gekozen voor die 
soorten die niet alleen inheems en standplaatsgeschikt zijn maar daarbij ook de bodemrijkdom op 
lange termijn niet in gedrang brengen  Dit is conform de beheervisie: “Het is van groot belang bij 
aanplanten van verjongingsgroepen van loofbomen zoveel mogelijk de meer eisende en 
standplaatsgeschikte boomsoorten te kiezen. Op die manier is de return aan nutriënten via de bladval 
maximaal en blijft de bodemrijkdom van de standplaats behouden” (Buysse, 2001).  Daarom worden 
bvb Berk en Zomereik meer geprefereerd dan Grove den of Beuk, en worden deze laatste afgeraden 
als monocultuur.   
 
 

Legende 
 
X geschikt 
XX aangeraden  
XXX ten zeerste aangeraden 
r op de rijkere plekken 
d op de drogere plekken 
M aangeraden behalve in monocultuur 

 
  Actueel bostype op vegetatiekaart  1 2 3 
 Soort     
Boomlaag  Ruwe iep Ulmus glabra  X XXX 

& Gewone es Fraxinus excelsior  X XX 

Struiklaag  Zwarte els Alnus glutinosa  X X 

 Haagbeuk Carpinus betulus  XX XXX 

 Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus XX XXX XXX 

 Winterlinde Tilia cordata X XX XXX 

 Zomerlinde Tilia platyphyllos   XX 

 Spaanse aak  Acer campestre   X 

 Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia XXX XX X 

 Boswilg Salix caprea XX XXX XX 

 Zomereik Quercus robur XXX XX XX 

 Wintereik Quercus petraea XX XX  

 Ruwe berk Betula pendula XXX XX X 

 Zachte berk Betula pubescens XXX XX X 

 Zoete kers Prunus avium X XX XX 

 Wilde appel Malus sylvestris ssp. sylvestris r XX XX 

 Grauwe abeel Populus canescens r X X 

 Ratelpopulier Populus tremula ? ? ? 

 Beuk Fagus sylvatica Md M M 

 Grove den Pinus sylvestris M   

 Fladderiep Ulmus laevis X XX X 

      

Struiklaag  Gladde iep Ulmus minor  X XXX 

 Gewone vlier Sambucus nigra  XX XX 

 Hazelaar Corylus avellana X XXX XXX 

 Vogelkers Prunus padus   XX 

 Rode kornoelje Cornus sanguinea   XX 

 Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna  X XX 
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  Actueel bostype op vegetatiekaart  1 2 3 
 Gelderse roos Viburnum opulus   XX 

 Aalbes Ribes rubrum   XX 

 Wilde kardinaalsmuts Euonymus europeaus   XX 

 Mispel Mespilus germanica X X X 

 Trosvlier Sambucus racemosa X X  

 Hulst Ilex aquifolium X X  

 Taxus Taxus baccata  X X 

 Sporkehout Frangula alnus X   
 

2.3.3.6 Beschrijving van de open vegetaties (door B art Roelandt – ANB) 

2.3.3.6.1 Actuele open vegetaties 

De open vegetatietypes werden in kaart gebracht met behulp van 9 beschikbare vegetatieopnamen (5 
in en rond de poelen en 4 in grazige vegetaties – zie kaart 2.21).  

2.3.3.6.2 Synoptische tabel 

  1a 1b 2 

  N= 4 N= 1 N= 4 

  P KB P KB P KB 
BOOMLAAG        

Populus x canadensis Canadapopulier 50,0 1   25,0 3 

Populus canescens Grauwe abeel 25,0 1     

Alnus glutinosa Zwarte els 25,0      

Salix alba Schietwilg 25,0      

Betula pubescens Zachte berk 25,0      

Fraxinus excelsior Gewone es     75,0  

Prunus avium Zoete kers     25,0  

Quercus robur Zomereik     25,0  

Fagus sylvatica Beuk     25,0  

Castanea sativa Tamme kastanje     25,0  

Betula Berk (G)     25,0  

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn     25,0  

STRUIKLAAG        

Sambucus nigra Gewone vlier 50,0    75,0  

Quercus robur Zomereik 50,0    50,0  

Salix alba Schietwilg 25,0  100,0 +   

Corylus avellana Hazelaar 25,0    100,0  

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 25,0    75,0  

Prunus avium Zoete kers 25,0    25,0  

Alnus glutinosa Zwarte els 25,0    25,0  

Frangula alnus Sporkehout 25,0    25,0  

Salix cinerea Grauwe wilg 25,0      

Fraxinus excelsior Gewone es     75,0  

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes     50,0  

Salix caprea Boswilg     50,0  

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn     25,0 + 

Crataegus x media 
meidoorn (éénstijlige x 
tweestijlige)     25,0  

Quercus palustris Moeraseik     25,0  

Betula pendula Ruwe berk     25,0  

Quercus rubra Ame eik     25,0  
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Prunus spinosa Sleedoorn     25,0  

Fagus sylvatica Beuk     25,0  

Prunus serotina Ame vogelkers     25,0  

Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn     25,0  

Betula Berk (G)     25,0  

Viburnum opulus Gelderse roos     25,0  

KRUIDLAAG        

Holcus mollis Gladde witbol 100,0 +   50,0 + 

Ranunculus repens Kruipende boterbloem 75,0  100,0 + 100,0  

Juncus effusus Pitrus 75,0  100,0  75,0 + 

Glyceria fluitans Mannagras 75,0      

Urtica dioica Grote brandnetel 50,0 2   100,0 + 

Lemna minor Klein kroos 50,0 1     

Lysimachia vulgaris Grote wederik 50,0 +   75,0 + 

Oenanthe aquatica Watertorkruid 50,0 +     

Lemna trisulca Puntkroos 50,0 +     

Cirsium arvense Akkerdistel 50,0  100,0  75,0  

Galium aparine Kleefkruid 50,0    100,0  

Anthriscus sylvestris Fluitekruid 50,0    75,0  

Phalaris arundinacea Rietgras 50,0    75,0  

Lycopus europaeus Wolfspoot 50,0    50,0  

Cerastium fontanum Gewone hoornbloem 50,0    50,0  

Taraxacum Paardebloem (G) 50,0    25,0 2 

Agrostis stolonifera Fioringras 50,0    25,0 + 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 50,0    25,0  

Lythrum salicaria Grote kattestaart 50,0    25,0  

Polygonum persicaria Perzikkruid 50,0    25,0  

Poa trivialis Ruw beemdgras 50,0    25,0  

Rumex conglomeratus Kluwenzuring 50,0    25,0  

Agrostis capillaris Gewoon struisgras 50,0      

Galium palustre Moeraswalstro 50,0      

Calystegia sepium Haagwinde 50,0      

Solanum dulcamara Bitterzoet 50,0      

Lemna Eendekroos (G) 25,0 3 100,0    

Ceratophyllum submersum Fijn hoornblad 25,0 3     

Rubus fruticosus Gewone braam 25,0 2   75,0 1 

Geranium robertianum Robertskruid 25,0 1   25,0  

Carex pendula Hangende zegge 25,0 +   50,0  

Eleocharis palustris Waterbies 25,0 +     

Rumex obtusifolius Ridderzuring 25,0  100,0  75,0  

Epilobium Basterdwederik (G) 25,0  100,0  25,0  

Glechoma hederacea Hondsdraf 25,0    100,0  

Trifolium repens Witte klaver 25,0    75,0 + 

Sonchus Melkdistel (G) 25,0    75,0  

Cirsium vulgare Speerdistel 25,0    75,0  

Stachys sylvatica Bosandoorn 25,0    75,0  

Dactylis glomerata Kropaar 25,0    75,0  

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid 25,0    75,0  

Heracleum sphondylium Gewone bereklauw 25,0    50,0 + 

Vicia sativa ssp. sativa Voederwikke 25,0    50,0 + 

Cirsium palustre Kale jonker 25,0    50,0 + 

Geum urbanum Geel nagelkruid 25,0    50,0  
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Epilobium hirsutum Harig wilgeroosje 25,0    50,0  

Lapsana communis Akkerkool 25,0    50,0  

Festuca rubra Rood zwenkgras s.l. 25,0    50,0  

Quercus robur Zomereik 25,0    50,0  

Hedera helix Klimop 25,0    50,0  

Arrhenatherum elatius Glanshaver 25,0    25,0 1 

Corylus avellana Hazelaar 25,0    25,0  

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 25,0    25,0  

Arctium Klit (G) 25,0    25,0  

Equisetum arvense Heermoes 25,0    25,0  

Stellaria media Vogelmuur 25,0    25,0  

Prunella vulgaris Gewone brunel 25,0    25,0  

Stellaria holostea Grote muur 25,0    25,0  

Cardamine flexuosa Bosveldkers 25,0    25,0  

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren 25,0    25,0  

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes 25,0    25,0  

Chelidonium majus Stinkende gouwe 25,0      

Carpinus betulus Haagbeuk 25,0      

Alisma plantago-aquatica Grote waterweegbree 25,0      

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 25,0      

Circaea lutetiana Groot heksenkruid 25,0      

Bidens tripartita Veerdelig tandzaad 25,0      

Castanea sativa Tamme kastanje 25,0      

Ranunculus acris Scherpe boterbloem 25,0      

Lysimachia Wederik (G) 25,0      

Epipactis helleborine Brede wespenorchis 25,0      

Vicia hirsuta Ringelwikke 25,0      

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 25,0      

Juncus conglomeratus Biezeknoppen 25,0      

Festuca pratensis Beemdlangbloem 25,0      

Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje 25,0      

Hottonia palustris Waterviolier 25,0      

Fraxinus excelsior Gewone es 25,0      

Sonchus arvensis Akkermelkdistel s.l. 25,0      

Typha Lisdodde (G)   100,0 3   

Potamogeton natans Drijvend fonteinkruid   100,0    

Callitriche Sterrekroos (G)   100,0    

Ranunculus aquatilis Fijne waterranonkel   100,0    

Angelica sylvestris Gewone engelwortel     75,0  

Plantago major Grote weegbree s.l.     75,0  

Epilobium angustifolium Wilgeroosje     50,0 + 

Agrostis Struisgras (G)     50,0 + 

Holcus lanatus Gestreepte witbol     50,0 + 

Lysimachia nummularia Penningkruid     50,0 + 

Viola Viooltje (G)     50,0  

Artemisia vulgaris Bijvoet     50,0  

Lotus Rolklaver (G)     50,0  
Arrhenatherum elatius ssp. 
elatius Gewone glanshaver     50,0  

Tussilago farfara Klein hoefblad     50,0  

Rumex acetosa Veldzuring     50,0  

Rumex crispus Krulzuring     50,0  

Aegopodium podagraria Zevenblad     50,0  
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Matricaria discoidea Schijfkamille     50,0  

Glyceria maxima Liesgras     25,0 1 

Potentilla erecta Tormentil     25,0 + 

Lotus uliginosus Moerasrolklaver     25,0 + 

Trifolium dubium Kleine klaver     25,0 + 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen     25,0 + 

Poa annua Straatgras     25,0  

Vicia Wikke (G)     25,0  

Polygonum aviculare Varkensgras     25,0  

Prunus serotina Ame vogelkers     25,0  

Sonchus oleraceus Gewone melkdistel     25,0  

Senecio jacobaea Jakobskruiskruid s.l.     25,0  

Salix alba Schietwilg     25,0  

Trifolium pratense Rode klaver     25,0  

Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem     25,0  

Populus x canadensis Canadapopulier     25,0  

Plantago lanceolata Smalle weegbree     25,0  

Polygonum hydropiper Waterpeper     25,0  

Primula veris Gulden sleutelbloem     25,0  

Veronica chamaedrys Gewone ereprijs     25,0  

Veronica persica Grote ereprijs     25,0  

Teucrium scorodonia Valse salie     25,0  

Veronica serpyllifolia Tijmereprijs     25,0  

Quercus rubra Ame eik     25,0  

Alopecurus pratensis Grote vossestaart     25,0  

Crataegus x media 
meidoorn (éénstijlige x 
tweestijlige)     25,0  

Alnus glutinosa Zwarte els     25,0  

Hieracium Havikskruid (G)     25,0  

Gnaphalium uliginosum Moerasdroogbloem     25,0  

Geranium dissectum Slipbladige ooievaarsbek     25,0  

Geranium Ooievaarsbek (G)     25,0  

Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel     25,0  

Centaurium Duizendguldenkruid (G)     25,0  

Conyza canadensis Canadese fijnstraal     25,0  

Carex pilulifera Pilzegge     25,0  

Daucus carota Peen     25,0  

Deschampsia cespitosa Ruwe smele     25,0  

Digitalis purpurea Gewoon vingerhoedskruid     25,0  

Fagus sylvatica Beuk     25,0  

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren     25,0  

Elymus repens Kweek     25,0  

Convolvulus arvensis Akkerwinde     25,0  

Betula pubescens Zachte berk     25,0  

Medicago lupulina Hopklaver     25,0  

Filipendula ulmaria Moerasspirea     25,0  

Alopecurus geniculatus Geknikte vossestaart     25,0  

Anagallis arvensis Guichelheil     25,0  

Lolium perenne Engels raaigras     25,0  

Lamium purpureum Paarse dovenetel s.l.     25,0  

Cerastium Hoornbloem (G)     25,0  

Betula pendula Ruwe berk     25,0  

Oxalis acetosella Witte klaverzuring     25,0  
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Iris pseudacorus Gele lis     25,0  

Capsella bursa-pastoris Gewoon herderstasje     25,0  

Hypericum perforatum Sint-Janskruid     25,0  

Cardamine hirsuta Kleine veldkers     25,0  

Carex hirta Ruige zegge     25,0  

Hypericum dubium Kantig hertshooi     25,0  

Lamium album Witte dovenetel     25,0  
 

2.3.3.6.3 Vegetatietype 1: Poelen 

De oevervegetaties in de poelen (vegetatietype 1a) behoren tot de Vlotgras-orde (Nasturtio-
Glycerietalia). 
De watervegetaties in de poelen (vegetatietype 1b) behoren tot het Verbond van Grote waterranonkel 
(Ranunculion peltati). 

2.3.3.6.4 Vegetatietype 2: Grazige vegetaties 

De inventarisatie van de grazige vegetaties werd beperkt tot de niet-begraasde locaties: bestand 17y, 
de geboortedreef in bestand 8b, een recente open strook langsheen de Galgestraat (tussen bestand 
18a en 19a), en de vegetatiestrook tussen weiland 12x en bestand 17a. 
 
De graasweides (bestanden 3y, 12c, 14x en 30x) werden niet geïnventariseerd. Daarvoor baseren we 
ons op de BWK die spreekt van “soortenarm permanent cultuuurgrasland“ (hp). Dit zijn percelen 
waarvan de botanische waarde eerder gering is (Demolder et al., 2000). 
 
De grazige vegetaties in de Galgebossen behoren onmiskenbaar tot de klasse der matig voedselrijke 
graslanden (Molinio-Arrhenatheretea). Het voorkomen van Veldzuring, Rode klaver, Gestreepte 
witbol, Gewone glanshaver, Gewone hoornbloem, Gewone brunel, Grote vossestaart, Kleine klaver, 
wijst hierop.  De soortcombinatie wijst in de richting van de Glanshaver-orde. 
 
Door hun ligging in en aan de rand van bos bevatten ze echter ook veel bos- en bosrandsoorten, en 
zelfs wat struik- en boomsoorten. 
 
Verder zijn ze sterk betreden en vinden we er veel soorten van tredvegetaties uit de Weegbree-
klasse: Straatgras, Varkensgras, Ruige zegge, Geknikte vossestaart, Schijfkamille, Witte klaver, 
kruipende boterbloem, Engels raaigras, Gewoon herderstasje en Ruw beemdgras. 
 
Richtlijnen voor beheer 
Op dit ogenblik komt er nog veel witbol voor in deze graslandjes.  Een doorgezet maaibeheer met 
afvoer van het maaisel zou op termijn moeten leiden tot een meer bloemrijk grasland van het type 
Glanshaverhooiland.  In de regel worden deze graslanden tweemaal per jaar gemaaid.  Zolang de 
dominante en zeer productieve fase met witbol niet doorbroken is, is het best de eerste maaibeurt in 
de eerste helft van juni te plannen, voor de zaadzetting van witbol.  De tweede maaibeurt wordt best 
in september uitgevoerd.  Eénmaal de witbolfase voorbij, komt men bij een iets minder productief 
grasland terecht waar er meer kansen kunnen komen voor bloeiende kruiden.  De eerst maaibeurt 
wordt dan best verlaat naar de tweede helft van juni, om een aantal kruiden de kans te geven zaad te 
produceren.  Het best wordt deze maaibeurt afgestemd op de rijpheid van de zaden, wat meestal 
afhankelijk is van het weer.  In natte, eerder koude voorzomers kan het nodig zijn te wachten tot 
begin juli.   
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2.3.3.7 Beschrijving van de beschermde, bedreigde e n zeldzame plantensoorten 

2.3.3.7.1 Hogere planten 

In bijlage 7 wordt een overzichtslijst gegeven van de plantensoorten waargenomen in de 
Galgebossen. 
De gegevens zijn afkomstig van de vegetatie-opnames uitgevoerd in het kader van de opmaak van dit 
beheerplan door P. Hubau (ANB – 2007), aangevuld met gegevens uit 2003 verzameld door W. 
White in samenwerking met P. Hubau en R. White van ANB, met gegevens van de website 
“waarnemingen.be” (2008-2009) en met gegevens van Natuurpunt uit 1996. 
In de Galgebossen werden een 300-tal verschillende hogere plantensoorten waargenomen, verspreid 
over bos, open terrein en poelen. 
 
 
Beschermde soorten 
Momenteel komen er vjif soorten voor die bescherming (basisbescherming – categorie 1) genieten in 
het kader van het Soortenbesluit van 15 mei 2009:  

− Wolfspoot (Lycopus europaeus) 
− Viltroos (Rosa tomentosa) 
− Heggeroos (Rosa corymbyfera) 
− Brede wespeorchis (Epipactis helleborine) 
− Echt duizendguldenkruid  (Centaurium erythraea) 

 
Dit houdt in (volgens art. 10, §2 van het soortenbesluit) dat volgende handelingen verboden zijn: 
1° het opzettelijk plukken of verzamelen; 
2° het opzettelijk afsnijden; 
3° het opzettelijk ontwortelen; 
4° het opzettelijk vernielen; 
5° het verplanten. 
 
Geen van bovenstaande soorten komt voor op de Rode lijst van de inheemse hogere planten8, 
vastgesteld in het Ministerieel Besluit tot vaststelling van zes rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van 
het soortenbesluit (maart 2011). 
 
 
Bedreigde en zeldzame soorten 
Er werden twee Rode lijstsoorten sensu stricto waargenomen in het bos: Steeneppe (Sison amomum) 
en Zwarte populier (Populus nigra), allebei bedreigd . 
Steeneppe is een bijzondere plant van ruigtes en ruige wegbermen. In Poperinge liggen de enige 
vindplaatsen van de soort in België. De soort wordt in het natuurrichtplan als doelsoort voor het 
bermbeheer en het ontwikkelen van akker- en perceelsranden naar voren geschoven (ANB, 2008a). 
Zwarte populier werd in de bestanden 8b en 16b aangeplant, met plantmateriaal van autochtone 
herkomst (aangeleverd door het INBO). 
 
Daarnaast zijn er een drietal soorten die achteruitgaand  zijn volgens de Rode Lijst: Tormentil 
(Potentilla erecta), Struikhei (Calluna vulgaris)  en Grasklokje (Campanula rotundifolia). Deze laatste 
soort werd volgens de ons beschikbare info voor het laatst waargenomen in 1996. Tormentil en 
Struikhei werden beide aangetroffen in bestand 17y en 19a: 
� Struikhei (Calluna vulgaris) is net als veel van zijn familieleden kenmerkend voor stikstof- en 

fosforarme grond en gevoelig voor bemesting. De kieming vindt het beste plaats op open, iets 
vochtige, humeuze grond. In de lommer van andere houtgewassen verdwijnt de struikhei. Deze 
soort kan eveneens niet kiemen onder eigen scherm (Weeda et al., 1999). 

 
� Tormentil (Potentilla erecta) is in het algemeen kenmerkend voor onbemeste en voedselarme, in 

het bijzonder fosfaatarme, licht, humeuze grond. Gewoonlijk groeit zij op zonnige plaatsen, zelden 
in lichte schaduw. Voor het overige lopen de standplaatsen nogal uiteen. Kieming vindt vooral 
plaats op open plekjes met een lichte ophoping van ruwe humus, die onder invloed van zonlicht, 

                                                      
8 Volgens Van Landuyt et al.(2006) 
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kalk en/of een wisselende waterstand versneld wordt afgebroken. Als graslandplant is Tormentil 
bij uitstek kenmerkend voor schrale vegetaties (Weeda et al., 1999). 

 
Daarnaast zijn ook volgende soorten zeker het vermelden waard : Gulden sleutelbloem9 (Primula 
veris), Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica), Bosroos (Rosa arvenis), Heggeroos (Rosa corymbyfera), 
Viltroos (Rosa tomentosa), Witte munt (Mentha suaveolens), Waterviolier (Hottonia palustris), 
Watertorkruid (Oenanthe aquatica), Middelste waterranonkel (Ranunculus aquatilis), Drijvend 
fonteinkruid (Potamogeton natans) en Waterbies (Eleocharis palustris).  
 
 
Oud-bos planten 
In de Galgebossen komen er 26 soorten voor die kenmerkend zijn voor oud bos (gebaseerd op de 
lijst van Hermy et al., 1999). Dit is vrij veel en bevestigt dat het grootste deel van de Galgebossen 
Ferrarisbos is. In  
Tabel 17 wordt de lijst weergegeven van de oud-bosplanten die werden waargenomen in de 
Galgebossen. Donkersporig bosviooltje werd volgens de beschikbare informatie niet meer 
waargenomen na 1996, en is mogelijks reeds verdwenen uit het domeinbos. Het Bleeksporig 
bosviooltje komt er wel nog met zekerheid voor.  

Tabel 17: Lijst oud-bosplanten (naar Hermy et al., 1999) waargenomen in de Galgebossen. 

Soort Wetenschappelijke naam 

Adelaarsvaren Pteridium aquilinium 

Bosandoorn Stachys sylvatica 

Bosmuur Stellaria nemorum 

Boszegge Carex sylvatica 

Donkersporig bosviooltje* Viola reichenbachiana* 

Fraai hertshooi Hypericum pulchrum 

Gelderse roos Viburnum opulus 

Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum 

Gladde iep Ulmus minor 

Groot heksenkruid Circaea lutetiana 

Grote muur Stellaria holostea 

Hangende zegge Carex pendula 

Hazelaar Corylus avellana 

Hulst Ilex aquifolium 

IJle zegge Carex remota 

Kleine maagdenpalm Vinca minor 

Knopig helmkruid Scrophularia nodosa 

Mannetjesvaren Dryopteris filix-mas 

Schaduwgras Poa nemoralis 

Slanke sleutelbloem Primula elatior 

Smalle stekelvaren Dryopteris carthusiana 

Tweestijlige meidoorn Crataegus laevigata 

Wijfjesvaren Athyrium filix-femina 

Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum 

Wilde kardinaalsmuts Euonymus europaeus 

Witte klaverzuring Oxalis acetosella 
*: werd volgens onze gegevens enkel in 1996 waargenomen 

                                                      
9 werd aangetroffen in de vegetatiestrook tussen pad (Plankenroute) en de zuidwestelijke zijde van bestand 12x 
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2.3.3.7.2 Mycoflora 

In bijlage 8 wordt een overzichtslijst gegeven van de paddenstoelen waargenomen in de 
Galgebossen. De gegevens zijn afkomstig van de plantenwerkgroep van Natuurpunt (excursies in 
1996, 1998 en 2000), aangevuld met gegevens uit 2002 verzameld door Marjolijn Kino en met 
gegevens van de website “waarnemingen.be” (uit 2008 en 2009).  
 
In de Galgebossen werden reeds 149 soorten paddestoelen geïdentificeerd.  
Volgens de Rode Lijst van enkele groepen paddenstoelen van Walleyn & Verbeke (2000) is hiervan 
één soort kwetsbaar: Braakrussula (Russula emetica), en één soort achteruitgaand: Schaapje 
(Lactarius vellereus)  
Daarnaast worden nog zes soorten als vrij zeldzaam beschouwd (bron: website “waarnemingen.be”): 
Vaalroze Trechterzwam (Clitocybe diatreta), Geringde Wilgenvaalhoed (Hebeloma collariatum), Bleke 
Harpoenzwam (Hohenbuehelia mastrucata), Klaverschijnbekertje (Pseudopeziza trifolii), Rondsporige 
Stinkkorstzwam (Scytinostroma hemidichophyticum) en Prachtfranjezwam (Thelephora caryophyllea). 
 
De ecologische vereisten van deze soorten werden opgezocht in de Nederlandse soortendatabank 
(www.soortenbank.nl): 
- Braakrussula: bij loof- en naaldbomen (den) in berkenbroekbos en naaldbos op vochtige, zure 

bodem. Ectomycorrhizavormend. 
- Vaalroze Trechterzwam: op bladeren en naalden in bossen op matig voedselrijk zand of leem. 

Saprofiet. 
- Bleke Harpoenzwam: op dode stammen en takken van loofbomen (lijsterbes, eik, beuk, berk) in 

loofbossen. Saprofiet. 
- Prachtfranjezwam: bij naaldbomen (spar, den) in naaldbossen, vooral langs paden, op 

humusarm, kalkhoudend zand. Ectomycorrhizavormend. 
 
De Nederlandse vereniging van Mycologen heeft per biotoopgroep een aantal richtlijnen opgesteld 
(bron: http://www.mycologen.nl). De richtlijnen voor paddenstoelenbeheer in bossen worden in 
onderstaand kader gegeven en stemmen voor een groot deel overeen met de criteria voor ecologisch 
bosbeheer: 
 
Paddenstoelenbeheer in bossen (bron: Nederlandse My cologenvereniging) 
Meer dan de helft van de inheemse soorten paddestoelen komt in bossen voor. Er bestaan grote 
verschillen tussen de paddenstoelenflora van bossen op zandgrond en kleigrond, bossen op natte en 
droge grond, en loof- en naaldbossen. Het optimale beheer voor de paddenstoelenflora is echter in de 
meeste van deze bossen ongeveer gelijk. 
 
In jonge bossen, waar nog weinig bladophoping heeft plaatsgevonden, domineren boombegeleiders 
(ectomycorrhiza-soorten). Naarmate het bos ouder wordt neemt eerst het aandeel van 
bladafbrekende soorten toe en daarna ook het aandeel van houtafbrekende soorten. 
Boombegeleiders blijven vooral aanwezig op plekken waar zich weinig strooisel ophoopt, zoals 
hellinkjes, padranden en bosranden. De aanwezigheid van een gesloten mosdek is dikwijls een 
goede aanwijzing voor strooiselarme en paddenstoelenrijke plekken. Wie wat extra's wil doen voor de 
paddenstoelen kan vaak volstaan met kleine aanpassingen van het beheer. In onderstaande tabel 
worden daartoe adviezen gegeven. In kolom ‘gunstig’ staan beheersmaatregelen die gunstig zijn voor 
de paddenstoelen; in de kolom ‘ongunstig’ staan de ingrepen die een negatief effect hebben op de 
paddenstoelenflora.  
 

Gunstig  Ongunstig  

Het bos met rust laten Met zware machines het bos in 

Een gevarieerde leeftijdsopbouw en spontane 
bosontwikkeling 

Grote oppervlakten kappen en herplanten 

Gevarieerde soortensamenstelling Monoculturen 

Kleinschalig reliëf in het terrein Egaliseren, ploegen 

Dode stammen en dik hout laten staan cq liggen 
Snoeiafval laten liggen op kale, mosrijke reliëfrijke 
plekken 
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Gunstig  Ongunstig  

Verwijderen van strooisel op schrale, niet verzuurde 
plekken en in bermen (stuifzand, lemig of kalkrijk 
zand) 

Strooiselophoping 

Extensieve beweiding om een dichte ondergroei van 
woekerende kruiden of struiken tegen te gaan 

Beweiding van oude, ongestoorde of korstmosrijke 
bossen 

Betreding beperken tot paden Betreding buiten de paden 

Verbrand hout en brandplekken Bemesting en/of bekalking 

Verdroging van natte bossen voorkomen  
Moerasbos compleet onder water zetten of 
voedselrijk oppervlaktewater aanvoeren 

Dichte opslag van Esdoorn, Vogelkers en 
Rododendron bestrijden 

Kappen van (korst-)mosrijke naaldbossen op 
kalkhoudende bodem 

 

2.3.3.8 Autochtone bomen en struiken 

Zie kaart 2.22: Autochtone bomen en struiken. 
 
In 1998 werd een onderzoek uitgevoerd naar autochtone bomen en struiken in het West-Vlaamse 
Heuvelland, dat ondermeer enkele interessante sites in de Galgebossen lokaliseerde (Rövekamp & 
Maes, 1999). Drie van deze sites zijn gelegen ter hoogte van (voormalig) hakhout: 

• Bos ter hoogte van bestanden 1 en 2 
• Bosrand ter hoogte van de “Vuile Seulehoek” 
• Bosrand + bos ter hoogte van de bestanden 22a en 23a 

Daarnaast werd ook nog het bos en de bosrand in het uiterste zuiden van de Galgebossen als 
waardevolle site gekarteerd. 
Alle sites werden gekarakteriseerd als Fago-quercetum petraeae.  
 
In het kader van dit onderzoek werden inheemse soorten in drie klassen van autochtoniteit ingedeeld:  

− a:  vrijwel zeker autochtoon; 
− b:  autochtoon met een grote mate van waarschijnlijkheid; 
− c:  mogelijk autochtoon 

Zelfs indien voldaan wordt aan meerdere criteria kan immers maar in weinig gevallen met absolute 
zekerheid het zuiver autochtoon karakter bepaald worden. 
Opvallend zijn vooral de verschillende rozensoorten die als “vrijwel zeker autochtoon” (“a”) 
gecatalogeerd werden: Hondsroos, Bosroos, Heggenroos, Ruwe viltroos. Ook Dauwbraam en 
Koebraam vallen binnen deze categorie. 
In de categorie “a/b” en “b” vinden we o.a. Gelderse roos, Wilde kamperfoelie, Haagbeuk, Sleedoorn 
en Hazelaar terug., alsook een geknotte Winterlinde (1.5 m omtrek en 2 m knothoogte) ter hoogte van 
de Vuile Seulehoek.  
Op de restanten van een oude boswal – ter hoogte van de bestanden 7a, 9a en 10a (zie kaart 2.21 + 
4.7) - werden een achttal knothaagbeuken als “b/c” bestempeld, en een knotboom van Winterlinde als 
“b”. 
 
Naar aanleiding van dit onderzoek werden in de Galgebossen twee autochtone zaadbronnen van 
bekende origine erkend (zie bijlage 11 voor de erkenningsformulieren): een bosrand met Sleedoorn 
en een bestandje met Hazelaar (zie kaart 2.22). Momenteel wordt er op de sleedoornen geoogst door 
kwekers, weliswaar niet jaarlijks vanwege een variabele opbrengst. De oogst bij de hazelaars valt 
echter wat tegen, hoogstwaarschijnlijk wegens te grote beschaduwing. 
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2.3.4 Fauna 

2.3.4.1 Zoogdieren 

De meeste waarnemingen zijn afkomstig van de verantwoordelijke wachter (P. Hubau) en 
waarnemingen opgetekend tijdens uitstappen van leden Natuurpunt Westland aangevuld met 
gegevens van Kino, M10., (2002), en van een recent onderzoek naar vleermuizen (Van De Sijpe, 2000 
-vzw Vleermuizen-werkgroep Natuurpunt- West-Vlaanderen).  
Er komen 26 soorten zoogdieren voor in het UTM-hok waarin de Galgebossen liggen (DS8536).  
 
Negen daarvan zijn wettelijk beschermd  volgens het Soortenbesluit van 15 mei 2009: 
Veldspitsmuis, Laatvlieger, Egel, Baardvleermuis, Gewone dwergvleermuis, Gewone 
grootoorvleermuis, Eekhoorn, Gewone bosspitsmuis en Dwergspitsmuis. 
Dit houdt in (volgens art. 10,  §1 en art. 14 §1) dat volgende handelingen verboden zijn: 

− 1° het opzettelijk doden; 
− 2° het opzettelijk vangen; 
− 3° het opzettelijk en betekenisvol verstoren, in he t bijzonder tijdens de perioden van de 

voortplanting, de afhankelijkheid van de jongen, de overwintering en tijdens de trek. Het is 
verboden de eieren van beschermde diersoorten opzettelijk te vernielen, te beschadigen of te 
verzamelen. 

− 4° het opzettelijk vernielen, beschadigen of wegne men van de nesten van beschermde 
vogelsoorten of de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van andere beschermde 
diersoorten dan vogels. 

 
Ten aanzien van de diersoorten waarbij categorie 3 is aangekruist is ook het onopzettelijk vernielen of 
beschadigen van de voortplantingsplaatsen of de rustplaatsen verboden (art. 14 § 2). 
 
Drie soorten zijn opgenomen in de Rode lijst  van zoogdieren (volgens Criel et al., 1994): 
veldspitsmuis (zeldzaam) en twee ‘vermoedelijk bedreigde’ vleermuizen (Baardvleermuis en Gewone 
grootoorvleermuis). 
 

Tabel 18: Soortenlijst zoogdieren waargenomen ter hoogte van de Galgebossen. (Cat. 1: soorten met 
basisbescherming - Cat. 2: soorten met basisbescherming, die Europese bescherming genieten - Cat. 3: soorten 
met hoogste bescherming, op basis van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn). Bron Rode Lijst-status: Criel et al., 1994. 

Soort  Wetenschappelijke naam  Rode lijst status Beschermd  
(Soortenbesluit 2009) 

   Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 

Gewone bosmuis  Apodemus sylvaticus  Momenteel niet bedreigd    

Ree  Capreolus capreolus  Momenteel niet bedreigd    

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus Momenteel niet bedreigd    

Veldspitsmuis Crocidura leucodon Zeldzaam X   

Laatvlieger  Eptesicus serotinus  Momenteel niet bed reigd   X 

Egel Erinaceus europaeus Momenteel niet bedreigd X   

Haas  Lepus europaeus  Momenteel niet bedreigd    

Steenmarter Martes foina Momenteel niet bedreigd    

Aardmuis  Micromys agrestis  Momenteel niet bedreigd    

Dwergmuis  Micromys minutus  Momenteel niet bedreigd    

Veldmuis Microtus arvalis Momenteel niet bedreigd    

Huismuis Mus musculus Momenteel niet bedreigd    

Hermelijn  Mustela erminea  Momenteel niet bedreigd    

Wezel  Mustela nivalis  Momenteel niet bedreigd    

Baardvleermuis Myotis mystacinus/brandtii Vermoedeli jk bedreigd   X 

Konijn  Oryctogalus cuniculus  Momenteel niet bedreigd    

                                                      
10 Terreinstudie n.a.v. cursus natuurgids Westhoek 
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Soort  Wetenschappelijke naam  Rode lijst status Beschermd  
(Soortenbesluit 2009) 

   Cat. 1* Cat. 2 Cat. 3 

Gewone dwergvleermuis  Pipistrellus pipistrellus Mom enteel niet bedreigd   X 

Ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus Momenteel niet bedreigd    

Gewone grootoorvleermuis  Plecotus auritus  Vermoedel ijk bedreigd   X 

Bunzing Putoris putoris Momenteel niet bedreigd    

Bruine rat Rattus norvegicus Momenteel niet bedreigd    

Eekhoorn Sciurus vulgaris Momenteel niet bedreigd X   

Gewone bosspitsmuis  Sorex araneus  Momenteel niet b edreigd X   

Dwergspitsmuis Sorx minutus Momenteel niet bedreigd X   

Mol  Talpa europaea  Momenteel niet bedreigd    

Vos  Vulpes vulpes  Momenteel niet bedreigd    

 
De vleermuizen werden in 2000 gedetermineerd met behulp van een batdetector door Marc Van De 
Sijpe en Pierre Hubau.  
Het oudere en relatief uitgestrekte bos is duidelijk een geschikt terrein voor vleermuizen, ondanks de 
afwezigheid van een grote wateroppervlakte in het gebied. Dwergvleermuizen (Pipistrellus 
pipistrellus) zijn overvloedig aanwezig zowel binnen als buiten het bos. Grootoorvleermuis (Plecotus 
auritus/austriacus) werd op één locatie waargenomen in het bos. Aan de Vuile Seule werd Laatvlieger 
(Eptesicus serotinus) waargenomen.  
 
Wat betreft de aanwezigheid van roofdieren, is het van belang de ruimere omgeving mee in 
beschouwing te nemen, gezien de actieradius en de populatie-opbouw van deze dieren11. Minstens 
even belangrijk is het inschatten van de potenties van een gebied en zijn omgeving. Het is niet omdat 
er geen concrete waarnemingen zijn van bv. das of boommarter, dat het beheer er niet hoeft bij stil te 
staan.  
Steenmarter, Hermelijn, Wezel en Bunzing werden reeds in de omgeving van de Galgebossen 
waargenomen. Daarnaast kan men stellen dat er in deze regio zeker potenties zijn voor Das, met 
rekolonisatiemogelijkheden vanuit bv. Noord-Frankrijk (meded. Van Den Berge K., wildbioloog aan 
het INBO, werkt aan uitbouw Marternetwerk).  
 
� Relatie met het bosbeheer  
 
Vleermuizen zijn gebaat bij een bosbeheer met aandacht voor open plekken, bosranden, open water 
en holle bomen.  
 
De Veldspitsmuis heeft vooral nood aan goed ontwikkelde bosranden en houtkanten. Ook voor de 
das zijn lineaire elementen in het landschap noodzakelijk. Uiteraard overstijgt dit laatste de grenzen 
van het domeinbos, maar bij nieuwe aankopen moet hier aandacht aan besteed worden. 
 
Algemeen dient een hoge structuurdiversiteit nagestreefd te worden, met een goed ontwikkelde 
vertikale gelaagdheid, een rijke boomsoortengarnituur, behoorlijk wat horizontale heterogeniteit en 
een ruime hoeveelheid (staand en liggend) dood hout. Voor wat betreft de marterachtigen zorgt dit 
voor voldoende dagrust- en voortplantingsplaatsen (takkenhopen, houtstapels, …), en, meer specifiek 
voor steenmarter, ook voor een duurzaam voedselaanbod (bessen).  
 
Tenslotte dient het belang van boomholtes (en dus oudere/zwaardere bomen) benadrukt te worden: 
zowel boommarter als vleermuizen maken hiervan gebruik, resp. als voortplantingsplaats en 
zomerverblijf. 

                                                      
11 Populatie-opbouw: territoria worden in de regel slechts door individuele dieren bezet, maximaal één 
mannetjesdier en één wijfjesdier – behoudens passage van zwervende individuen, en tijdelijk een nest jongen. Het 
voorkomen van (een) populatie(s) dient daarom meteen op landschapniveau te worden beschouwd. 
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2.3.4.2 Reptielen en amfibieën 

Op grond van verschillende waarnemingen door De Phonseca (1976), Hubau P. (1996), en Stubbe L. 
en Mennens, K. van de Groendienst van Ieper (1999), aangevuld met gegevens van 
“waarnemingen.be” (2009) kunnen we stellen dat er acht soorten amfibieën en reptielen werden 
waargenomen in het UTM-5km-hok waarin de Galgebossen gelegen is (DS8536).  
 
Deze zijn allemaal - met uitzondering van de groene kikker - beschermd  volgens het Soortenbesluit 
van 15 mei 2009 (zie paragraaf 2.3.4.1 voor meer info). De kamsalamander is ook een soort van  
bijlage IV van de Habitatrichtlijn12 en één van de redenen waarom het bos tot Habitatrichtlijngebied is 
uitgeroepen. 
 
Drie soorten worden als zeldzaam  geklasseerd volgens de Rode lijst van Bauwens & Claus (1996): 
Hazelworm, Vinpootsalamander en Kamsalamander. 
 
� De hazelworm (Anguis fragilis) wordt vaak aangetroffen in overgangszones tussen bos en meer 

open vegetaties (grasland, heide), langs bospaden en in kapvlakten. Daarnaast worden deze 
reptielen gevonden in allerlei lijnvormige landschapselementen, zoals houtwallen, weg- en 
kanaalbermen. De juvenielen zijn vooral actief in de relatief vochtige biotopen. Vaak worden ze 
teruggevonden onder stenen, houtstronken, planken, stukken boomschors, etc (Bauwens & 
Claus, 1996). De soort werd ca. 2005 aangetroffen tussen bestand 10a en 11b door Lieven 
Stubbe en meer recent nog door Pierre Hubau (boswachter) ter hoogte van de Sint-Pietersstraat. 

 
� De vinpootsalamander (Triturus helveticus) werd enkel in 1999 waargenomen, maar komt 

hoogstwaarschijnlijk wel nog voor in het bos. De soort komt immers nog veelvuldig voor in de 
bospoelen van het nabijgelegen domein Sixtusbossen. 
In West-Vlaanderen komt deze salamander vooral voor in waterpartijen gelegen in de 
onmiddellijke nabijheid van bossen, met een voorkeur voor vrij grote, beschaduwde waterpartijen 
die het hele jaar door helder water bevatten Studies suggereren dat de vinpootsalamander meer 
eisen stelt aan de kenmerken van de landbiotoop dan aan die van de voortplantingsplaats 
(Bauwens & Claus, 1996). 

 
� De kamsalamander (Triturus cristatus) komt voor in de poelen in bestand 11c en 30x.  

Het is een salamander die voorkomt in kleinschalige, deels agrarische, landschappen vooral bij 
overgang van bos naar grasland: gebieden met hagen, houtwallen, rijen knotbomen, rietkragen, 
vochtige bosjes en poelen. 
Als voortplantingswater worden doorgaans vrij grote, diepe wateroppervlaktes gebruikt. De soort 
verkiest waters met een nagenoeg neutrale pH (5.5 – 7.5), die weinig of niet beschaduwd worden 
(Bauwens en Claus, 1996). De wateren moeten bovendien vrij zijn van vissen en watervogels, die 
anders de eieren en larven opeten. Ze moeten daarnaast permanent waterhoudend zijn, maar 
incidenteel droogvallen kan gunstig zijn voor de kamsalamander, omdat daarmee vissen uit het 
water verdwijnen. De soort overwintert op het land (periode november-maart). De landhabitat 
wordt gevormd door kleine landschapselementen waarin voldoende vorstvrije plaatsen aanwezig 
zijn zoals bosjes, hagen, struwelen, houtwallen, overhoekjes en bosranden. De  ruimte tussen de 
verschillende deelbiotopen moet geschikt zijn voor migratie (Delft et al., 2003; Bauwens et al., 
2006). 

                                                      
12 Bijlage IV van de Habitatrichtlijn: alle dier- en plantensoorten van communautair belang die strikt moeten 
worden beschermd.  
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Tabel 19: Soortenlijst reptielen en amfibieën waargenomen ter hoogte van de Galgebossen. Bron Rode Lijst-status: 
Bauwens en Claus, 1996. 

Soort Wetenschappelijke naam 1976 1996 1999 2009 Rode lijst status 

Alpenwatersalamander Triturus alpestris X X X X Momenteel niet bedreigd 

Bruine kikker Rana temporaria  X X X Momenteel niet bedreigd 

Gewone pad Bufo bufo X X X X Momenteel niet bedreigd 

Hazelworm Anguis fragilis X X  X Zeldzaam 

Kamsalamander Triturus cristatus X  X X Zeldzaam 

Groene kikker Rana esculenta synklepton X X X X Momenteel niet bedreigd 
Kleine 
watersalamander 

Triturus vulgaris  X X X Momenteel niet bedreigd 

Vinpootsalamander Triturus helveticus   X  Zeldzaam 
 
In bijlage 9 worden de resultaten weergegeven van de overzetacties rond de Galgebossen (bron: 
Lieven Stubbe - Groendienst Ieper), gaande van 1999 tot 2010.  
 
� Relatie met het bosbeheer 
 
Amfibieën  
- Streven naar een goede waterkwaliteit; 
- Behoud van voortplantingswaters en eventueel aanleg van nieuwe poelen in de nabijheid van 

bestaande vindplaatsen; 
- Geen wijzigingen in waterhuishouding; 
- Bescherming van de oevervegetaties; 
- Behoud van een vochtige, rijke bodemlaag en aanwezigheid van voldoende dood hout d.m.v. een 

natuurgetrouwe bosbouw. 
 
Reptielen 
- Behoud en creatie van open (schrale) biotopen en geleidelijke bosovergangen; 
- Behoud of de creatie van lichtrijke paden, bv. door wegen te verbreden met een golvende mantel- 

en zoomvegetatie langsheen de bestandsranden; 
- Creëren van voldoende structuurvariatie. 
 

2.3.4.3 Vogels 

In Tabel 20 worden de vogels weergegeven naar hun voorkomen in de Galgebossen. Deze tabel is 
een bundeling van waarnemingen van Marjolijn Kino13 (2002), Marc Vandewalle (2007) en  gegevens 
van “waarnemingen.be” (2009).  
 
Deze zijn allemaal beschermd  volgens het Soortenbesluit van 15 mei 2009 (zie paragraaf 2.3.4.1 
voor meer info). Het zijn soorten van categorie 2 wat betekent dat ze naast basisbescherming, ook 
Europese bescherming genieten. 
 
Vijf van deze soorten komen voor op de Rode lijst14, vastgesteld in het Ministerieel Besluit tot 
vaststelling van zes rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van het soortenbesluit (maart 2011). 
Hiervan is één soort als bedreigd opgenomen (Zomertortel), drie als kwetsbaar (Matkop, Gekraagde 
roodstaart en Patrijs) en twee als zeldzaam (Kleine zilverreiger en Sijs). 
 
Ook werd er één keer omstreeks 2007 in de winter een Glanskop gezien, wat toch wel een zeer 
uitzonderlijke waarneming is voor de regio. Niettegenstaande de streek er ogenschijnlijk geschikt voor 
is, komt die zeer honkvaste soort normaliter niet voor in het Heuvelland en omstreken (mond. Med. O. 
Dochy). 
 
Als meest bijzondere broedvogels kunnen daarnaast ook nog Wespendief, Boomvalk, Buizerd, 
Sperwer, Kleine bonte specht en Boomklever genoemd worden. Voor de rest komen er ook heel wat 

                                                      
13 terreinstudie n.a.v. cursus natuurgids Westhoek 
14 Rode lijst volgens Devos et al. (2004) 
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'gewone' bosvogels (Boomkruiper, Grote Bonte en Groene Specht, Zwartkop, Tuinfluiter, Vink, Tjiftjaf, 
…).  
 
In de periode 2000-2002 werd in het kader van het broedvogelonderzoek (Vermeersch et al., 2004) 
ook nog Geelgors (RL-status bedreigd) als broedvogel waargenomen in de buurt van de 
Galgebossen. De laatste jaren is deze soort echter verdwenen als broedvogel in de buurt van de 
Galgenbossen, niettegenstaande de graanveldjes die gedurende enkele winters werden aangelegd. 
 

Tabel 20: Soortenlijst vogels waargenomen ter hoogte van de Galgebossen. Bron Rode Lijst-status: Devos et al., 
2004. 

Soort  Wetenschappelijke 
naam  Voorkomen 2003 2007 2009 Rode lijst status 

Blauwe reiger Ardea cinerea Foeragerend X   X Momenteel niet bedreigd 

Boerenzwaluw Hirundo rustica ?     X Achteruitgaand 

Boomklever Sitta europaea Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 

Boomkruiper Certhia brachydactyla Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 

Boomvalk Falco subbuteo Onregelm. 
broedv. 

X   X Momenteel niet bedreigd 

Bosuil Strix aluco Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 

Braamsluiper Sylvia curruca Onregelm. gast X     Momenteel niet bedreigd 

Buizerd Buteo buteo Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 

Ekster Pica pica Broedvogel X     Momenteel niet bedreigd 

Fazant Phasianus colchicus Broedvogel X   X / 

Fitis Phylloscopus trochilus Onregelm. 
broedv. 

X     Momenteel niet bedreigd 

Gaai Garrulus glandarius Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 
Gekraagde 
roodstaart 

Phoenicurus 
phoenicurus Broedvogel X     Kwetsbaar 

Glanskop Parus palustris ?   X   Momenteel niet bedreigd 

Goudhaan Regulus regulus ?     X Momenteel niet bedreigd 

Grasmus Sylvia communis Broedvogel X     Momenteel niet bedreigd 
Grauwe 
Vliegenvanger 

Muscicapa striata ?     X Momenteel niet bedreigd 

Groene specht Picus viridis Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 

Grote bonte specht Picoides major Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 

Grote lijster Turdus viscivorus Broedvogel X     Momenteel niet bedreigd 

Heggemus Prunella modularis Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 

Holenduif Columba oenas Broedvogel X     Momenteel niet bedreigd 

Houtduif Columba palumbus Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 

Houtsnip Scolopax rusticola Wintergast X   X Momenteel niet bedreigd 

Ijsvogel Alcedo atthis Voedselgebied X     Momenteel niet bedreigd 

Kerkuil Tyto alba Voedselgebied X     Momenteel niet bedreigd 

Kleine bonte specht Picoides minor Onregelm. gast X     Momenteel niet bedreigd 

Kleine zilverreiger Egretta garzetta Zeldzame gast X     Zeldzaam 

Koekoek Cuculus canorus ? X   X Achteruitgaand 

Koolmees Parus Major Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 

Matkop Parus montanus ?     X Kwetsbaar 

Merel Turdus merula Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 

Patrijs Perdix perdix Broedvogel X   X Kwetsbaar 

Pestvogel* Bombycilla garrulus Dwaalgast    / 

Pimpelmees Parus caeruleus Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 

Putter Carduelis carduelis ?     X Momenteel niet bedreigd 

Ransuil Asio otus Voedselgebied X     Momenteel niet bedreigd 

Ringmus Passer Montanus Broedvogel X     Achteruitgaand 
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Soort  Wetenschappelijke 
naam  Voorkomen 2003 2007 2009 Rode lijst status 

Roodborst Erithacus rubecula  Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 

Sijs Carduelis spinus ?     X Zeldzaam 

Sperwer Accipiter nisus Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 

Spreeuw Sturnus vulgaris Broedvogel X     Momenteel niet bedreigd 

Staartmees Aegithalos caudatus Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 

Steenuil Athene noctua Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 

Tjiftjaf Phylloscopus collybita Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 

Torenvalk Falco tinnunculus Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 

Tuinfluiter Sylvia Borin Onregelm. 
broedv. 

X   X Momenteel niet bedreigd 

Turkse Tortel Streptopelia decaocto Broedvogel X     Momenteel niet bedreigd 

Vink Fringilla coelebs Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 

Vuurgoudhaantje Regulus ignicapillus ?     X Momenteel niet bedreigd 

Waterhoen Gallinula Chloropus Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 

Wespendief Pernis apivorus Onregelm. 
broedv. 

X   X Momenteel niet bedreigd 

Wilde eend Anas platyrhynchos Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 

Winterkoning Troglodytes troglodytes Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 

Zanglijster Turdus philomelos Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 

Zomertortel Streptopelia turtur Broedvogel X     Bedreigd 

Zwarte kraai Corvus corone Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 

Zwarte mees Parus ater       X Momenteel niet bedreigd 

Zwarte roodstaart Phoenicurus ochruros Onregelm. 
broedv. 

X     Momenteel niet bedreigd 

Zwartkop Sylvia Atricapilla Broedvogel X   X Momenteel niet bedreigd 
*: Pestvogel (3 individuen) werd waargenomen tijdens terreinbezoek op 20/01/2011, bestand 8b, op struiken van 
Gelderse roos  
 
� Relatie met het bosbeheer 
 
Voor de typische bosvogels (zoals Matkop, Grote bonte specht, Boomklever, …) is vooral de 
structuurrijkdom in de bestanden van belang, met ondermeer oude bomen en dood hout. 
 
Bij het beheer dient ook voldoende aandacht besteed te worden aan de vogels die een mozaïek van 
bos en open ruimte verkiezen (zoals Gekraagde roodstaart, Zomertortel, Geelgors, …). 
Aandachtspunten zijn ondermeer: behoud en eventueel creatie van open terreinen met vrijstaande 
bomen, overgangen van bos naar open terrein minder abrupt en structuurrijker maken, … 
 

2.3.4.4 Vissen 

In de Ganzebeek , ter hoogte van het bos, worden sedert enige jaren paling en tiendoornige 
stekelbaars (Hubau P. e.a., 2007) opgemerkt. Ook in sommige poelen komt de tiendoornige 
stekelbaars voor (meded. Filip Bruneel, 2009). Het visje is vaak een van de eerste visjes die in nieuw 
water gevonden wordt. Ze zitten vaak op plaatsen die te klein of te vuil of te dichtbegroeid zijn voor 
andere vissen. 
 
Het voorkomen van tiendoornige stekelbaars in de poelen kan een negatieve impact hebben op de 
aanwezigheid van salamanders. 
 
Beide soorten zijn "momenteel niet bedreigd" volgens de Rode lijst van Vandelannoote et al. (1998). 
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2.3.4.5 Ongewervelden 

Onderstaande informatie over het voorkomen van ongewervelden in de Galgebossen is hoofdzakelijk 
afkomstig uit inventarisaties van Rudy Claeys, Marjolijn Kino en Jan Kino.  
 
Voor wat betreft spinnnen werden deze gegevens aangevuld met resultaten uit een studie van M. 
Alderweireldt, K. Desender, J-P. Maelfait en M. Pollet (1991). 
Wat betreft lieveheersbeestjes zijn de data afkomstig van één natuurpunt excursie in 2006 (met 
Jurgen Loones, Guido Quaghebeur en 38 andere). 
Vlindergegevens zijn afkomstig van meerdere Natuurpunt excursies, aangevuld met waarnemingen 
uit de online databank “waarnemingen.be” van Natuurpunt Studie, en met gegevens van Maes & Van 
Dijck (1999), en Marjolijn Kino (2002). 
 
Een compilatielijst van alle tot nu toe waargenomen soorten is terug te vinden in bijlage 10. 

2.3.4.6 Dagvlinders 

De Galgebossen blijken heel interessant te zijn voor dagvlinders. Het huidige beheer met open 
plekjes, veel structuurdiversiteit in het bos, natte ruigtes, brede bermen rondom het bos, in combinatie 
met een redelijk vochtig microklimaat, maken dat de Galgebossen met voorsprong het beste 
bosvlindergebied van de hele streek zijn.  
 
Er is slechts één soort beschermd  volgens het Soortenbesluit van 15 mei 2009 (zie paragraaf 2.3.4.1 
voor meer info), nl. de Keizersmantel  (soort van categorie 1 - basisbescherming). Deze soort komt 
daarnaast ook voor op de Rode lijst15, vastgesteld in het Ministerieel Besluit tot vaststelling van zes 
rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van het soortenbesluit (maart 2011).  
 
Naast de Keizersmantel (RLmet uitsterven bedreigd), komen er in de Galgebossen og één bedreigde 
soort (Sleedoornpage) en twee kwetsbare soorten (Bruin blauwtje en Kleine ijsvogelvlinder) voor 
volgens de  Rode lijst  van Maes & Van Dijck (1999): 
 
� De Keizersmantel (Argynnis paphia – RL-status: met uitsterven bedreigd) is de laatste paar jaar 

aan een langzame opmars bezig vanuit Noord-Frankrijk (meded. O. Dochy). Er werd tot nu toe 
slechts één waarneming opgetekend in de Galgebossen, maar dit is mogelijks een voorloper van 
meer.  
Om deze onregelmatige zwerver meer kansen te bieden, kan bosbeheer dat rekening houdt met 
viooltjes16 een eerste stap betekenen. Tegelijkertijd moet er ook aandacht zijn voor het creëren 
van kapvlakten, bloemrijke mantel- en zoomvegetaties, bredere bospaden en een gefaseeerd 
maaien van nectarplanten   (Cuvelier et al., 2007).  

 
� Sleedoornpage (Thecla betulae – RL-status: bedreigd): voor het behoud van de soort wordt 

aangeraden voldoende sleedoornhagen en –struwelen te behouden. De aanplant van nieuwe 
hagen dient te gebeuren in de onmiddellijke omgeving van bestaande vliegplaatsen, gezien de 
Sleedoornpage geen al te grote afstanden overbrugt (max. 200 m). Daarnaast moeten er 
opvallende bomen aanwezig zijn, die kunnen fungeren als ontmoetingsplaats. Aandachtspunt is 
ook het tijdstip van snoeien (eind juli, omdat de poppen zich dan op de bodem bevinden). Indien 
er toch in de winter moet gesnoeid worden, kan dat best gefaseerd gebeuren (om de 5 jaar) om 
niet alle eitjes te verwijderen. Het niet meer snoeien van Sleedoornhagen leidt op termijn tot 
veroudering van de struiken, waardoor de kwaliteit van de waardplant afneemt (Maes & Van 
Dyck, 1999). 

 
� Bruin blauwtje (Aricia agestis – RL-status: kwetsbaar): het Bruin blauwtje heeft een schrale, korte 

vegetatie nodig voor het afzetten van de eitjes en daarnaast een hogere begroeiing met een rijk 
aanbod aan nectarplanten. Extensieve begrazing of gefaseerd maaibeheer is wenselijk, om zo te 
zorgen voor de nodige structuurvariatie (Cuvelier et al., 2007). 

 
� De Kleine ijsvogelvlinder (Limenitis Camilla – RL-status: kwetsbaar) komt in vrij grote aantallen 

voor in de Galgebossen. Zo werden er op 28/6/2010 104 kleine ijsvogelvlinders geteld door Jan 
Gouwy. De soort stelt hoge eisen aan zijn leefomgeving. Het toepassen van kleinschalig 

                                                      
15 Rode lijst volgens Maes & Van Dijck (1999) 
16 De rupsen van Keizersmantel leven van de bladeren van diverse soorten viooltjes. 
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bosbeheer is een must. Licht brengen in het bos door kleine, open plaatsen te creëren en in de 
bosrand gevarieerde inhammen aanbrengen, zijn hierbij concrete maatregelen. De hoge 
vochtigheidsgraad in zijn leefgebied op peil houden is eveneens heel belangrijk. Ook moet er 
voldoende kamperfoelie aanwezig zijn. Dat laatste houdt in dat men de oppervlakte van de 
struiklaag in het bos op ongeveer 30% met houden om de waardplant optimale groeikansen te 
geven (Cuvelier et al., 2007). 

 
 
Een andere belangrijke soort is het Koevinkje. Het is een lokale en zeer honkvaste soort, die 
kwetsbaar is voor wijzigingen aan het biotoop. De Galgebossen zijn momenteel waarschijnlijk de 
laatste vliegplek in het West-Vlaamse Heuvelland. De dichtstbijzijnde andere populaties Koevinkjes 
zijn het militair domein van Houthulst, Wijnendalebos en Vloetemveld... (meded. O. Dochy). De 
grazige bermen en bloemrijke ruigtes rondom het bos zijn hun stek. Gefaseerd maaien, onmiddellijk 
na de vliegtijd, en extensieve begrazing met een geleidelijk overgang tussen grasland en bos zijn 
gunstig voor hun behoud (Cuvelier et al., 2007). 
Ook het voorkomen van Eikepage is zeker het vermelden waard. 
 

Tabel 21: Soortenlijst dagvlinders waargenomen ter hoogte van de Galgebossen. Bron Rode Lijst-status: Maes & 
Van Dijck, 1999. 

Soort  Wetenschappelijke 
naam  1999 2002 2000-

2005 2008 2009 2010 Rode lijst status 

Argusvlinder Lasiommata megera X   X       Momenteel niet bedreigd 

Atalanta Vanessa atalanta X X X X X X Niet opgenomen 

Bont zandoogje Pararge aegeria X X X X X X Momenteel niet bedreigd 

Boomblauwtje Celastrina argiolus X   X X X X Momenteel niet bedreigd 

Bruin blauwtje Aricia agestis       X X   Kwetsbaar 

Bruin zandoogje Maniola jurtina X X X X X X Momenteel niet bedreigd 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni X X X X X X Momenteel niet bedreigd 

Dagpauwoog Inachis io X X X X X X Momenteel niet bedreigd 

Distelvlinder Vanessa cardui X X X X X X Niet opgenomen 

Eikepage Neozephyrus quercus X   X   X X Momenteel niet bedreigd 

Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris X           Momenteel niet bedreigd 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album X X X X X X Momenteel niet bedreigd 

Groot dikkopje Ochlodes venata X   X   X X Momenteel niet bedreigd 

Groot koolwitje Pieris brassicae X X X X X X Momenteel niet bedreigd 

Hooibeestje 
Coenonympha 
pamphilus     X       Momenteel niet bedreigd 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus X   X X X   Momenteel niet bedreigd 

Keizersmantel Argynnis paphia       X     Met uitsterven bedreigd 

Klein geaderd witje Pieris napi X X X X X X Momenteel niet bedreigd 

Klein koolwitje Pieris rapae X X X X X   Momenteel niet bedreigd 

Kleine ijsvogelvlinder Limenitis camilla  X   X X X X Kwetsbaar 

Kleine vos Aglais urticae X X X       Momenteel niet bedreigd 

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas         X X Momenteel niet bedreigd 

Koevinkje 
Aphantopus 
hyperantus X X X X X X Momenteel niet bedreigd 

Koninginnepage Papilio machaon X   X   X   Momenteel niet bedreigd 

Landkaartje Araschnia levana X   X X X X Momenteel niet bedreigd 

Oranje luzernevlinder Colias croceus X X     X   Niet opgenomen 

Oranje zandoogje Pyronia tithonus X X X X X X Momenteel niet bedreigd 

Oranjetipje 
Anthocharis 
cardamines X       X   Momenteel niet bedreigd 

Sleedoornpage Thecla betulae       X    Bedreigd 

Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola X   X X X X Momenteel niet bedreigd 
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� Relatie met het bosbeheer 
 
Sleedoorns dienen (in de mate van het mogelijke) behouden te worden, dit om voldoende kansen te 
bieden voor het behoud en/of de kolonisatie van Sleedoornpage. Er dient ook voldoende bijmenging 
van Sleedoorn voorzien te worden in nieuw gecreëerde bosranden.  
 
Een eventuele snoei van Sleedoorn gebeurt best eind juli. Wanneer door omstandigheden toch in de 
winter gesnoeid moet worden, kan dit best gefaseerd (om de 5 jaar) gebeuren. 
 
Creëren van open plekken en verbreden van paden zijn maatregelen die het voorkomen van vlinders 
in het algemeen positief beïnvloeden. Net zoals de ontwikkeling van bloemrijke mantel- en 
zoomvegetaties, met gefaseerd maaien van de nectarplanten. 
 
Voor Kleine ijsvogelvlinder heeft de creatie van kleine open plaatsen in het bos een postitieve invloed, 
alsook het aanbrengen van gevarieerde inhammen in de bosrand.  
 
Voor andere soorten - zoals o.a. Bruin blauwtje en Koevinkje - is gefaseerd maaibeheer en/of 
extensieve begrazing wenselijk, met een geleidelijk overgang tussen grasland en bos. Dit zorgt voor 
de nodige structuurvariatie. 
 
Bij maaibeheer is het steeds aangewezen het maaisel af te voeren om te blijven verschralen. 
Daarnaast moeten er her en der stroken of vlekken bewaard blijven als overwinteringsplek voor 
rupsen of poppen. 
 

2.3.4.7 Libellen en juffers 

De libellenfauna in de Galgebossen lijkt vrij beperkt, maar in vergelijking met de rest van West-
Vlaanderen kunnen we toch van een mooie vertegenwoordiging spreken. 12 van de 41 soorten die 
ooit in West-Vlaanderen waargenomen werden, komen hier voor. Het zijn voornamelijk soorten die 
gebonden zijn aan matig voedselrijke tot voedselrijke plassen (Dochy et al. 2007). 
 
Alle soorten libellen zijn beschermd  volgens het Soortenbesluit van 15 mei 2009 (zie paragraaf 
2.3.4.1 voor meer info). In de Galgebossen komen enkel soorten van categorie 1 voor 
(basisbescherming), en geen enkele ervan komt voor op de Rode lijst17, vastgesteld in het 
Ministerieel Besluit tot vaststelling van zes rode lijsten in uitvoering van artikel 5 van het 
soortenbesluit (maart 2011).  
 

Tabel 22: Soortenlijst libellen en juffers waargenomen ter hoogte van de Galgebossen. Bron Rode Lijst-status: De 
Knijf, 2006. 

Soort  Wetenschappelijke 
naam  2002 2006 2007 2008 2009 2010 Rode lijst status 

Azuurwaterjuffer Coenagrion puella X X X X X X Momenteel niet bedreigd 

Blauwe glazenmaker Aeshnea cyanea X X X X X X Momenteel niet bedreigd 

Bloedrode heidelibel Sympetrum sanguineum X X X X X X Momenteel niet bedreigd 

Bruinrode heidelibel Sympetrum striolatum X X X X X   Momenteel niet bedreigd 

Gewone oeverlibel Orthetrum cancellatum X X X   X   Momenteel niet bedreigd 

Grote keizerlibel Anax imperator   X     X X Momenteel niet bedreigd 

Houtpantserjuffer Lestes viridis         X   Momenteel niet bedreigd 

Lantaarntje Ischnura elegans X X X   X   Momenteel niet bedreigd 

Paardenbijter Aeshnea mixta       X X X Momenteel niet bedreigd 

Platbuik Libellula depressa   X     X   Momenteel niet bedreigd 

Steenrode Heidelibel Sympetrum vulgatum         X   Momenteel niet bedreigd 

Viervlek Libellula quadrimaculata         X X Momenteel niet bedreigd 

Vuurjuffer Pyrrhosoma nymphula         X   Momenteel niet bedreigd 

 
 

                                                      
17 Rode lijst volgens De Knijf (2006)) 
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� Relatie met het bosbeheer 
 
Door Ketelaar (2001) worden een aantal algemene richtlijnen voor een libellenvriendelijk beheer van 
vennen, vijvers en moerassen opgesomd: 
 
- werk gefaseerd, hou minimaal 10% van de oever en watervegetatie in stand; 
- spaar veldjes met fonteinkruiden en zeggen; 
- spaar (kleine) veldjes met Grote lisdodde en Riet; 
- probeer nat te baggeren en werk daarbij enigszins 'slordig'. Verwijder dus niet alle organisch 

materiaal en modder van de bodem. 
- werk met zo licht mogelijk materiaal; 
- zet geen vis uit in het water na de herstelmaatregel; 
- kap bij bosvennen niet te rigoureus de oever vrij: libellen hebben baat bij enige beschutting of 

gebruiken het bos als slaapgelegenheid. 
 

2.3.4.8 Sprinkhanen en krekels 

Wat betreft sprinkhanen is het West-Vlaamse Heuvelland sterk verarmd.  
 
Geen enkele van de in de Galgebossen voorkomende soorten is beschermd volgens het 
Soortenbesluit van mei 2009. 
 
Er werd één zeldzame soort (volgens de Rode lijst  van Decleer et al., 2000) waargenomen, nl. de 
Struiksprinkhaan (Leptophyes punctatissima). 
Deze soort komt voor in allerlei biotopen met verspreidstaande struiken of bomen zoals bosranden, 
hagen, struwelen, parken en tuinen. Ze is ook wel te vinden midden in bos en in 
ruigtekruidenvegetaties.  Men treft ze zowel in vochtige als droge biotopen aan. 
 

Tabel 23: Soortenlijst sprinkhanen waargenomen ter hoogte van de Galgebossen. Bron Rode Lijst-status: Decleer 
et al., 2000. 

Soort  Wetenschappelijke 
naam  1998 2002 2006 2007 2008 2009 Rode lijst status 

Krasser Chorthippus parallelus X X X X X X Momenteel niet bedreigd 

Gewoon spitskopje Conocephalus dorsalis   X   X    Momenteel niet bedreigd 

Zuidelijk spitskopje Conocephalus discolor         X  Momenteel niet bedreigd 

Struiksprinkhaan Leptophyes punctatissima         X  Zeldzaam 

Bramensprinkhaan Pholidoptera griseoaptera   X       X Momenteel niet bedreigd 

Zeggedoorntje Tetrix subulata X X     X  Momenteel niet bedreigd 

 

2.3.4.9 Spinnen 

Van de 25 soorten spinnen die de afgelopen jaren in de Galgebossen werden waargenomen, zijn er  
twee kwetsbaar volgens de Rode lijst  van Maelfait et al. (1998): Pachygnatha listeri (Bosdikkaak) en 
Saloca diceros. Deze waarnemingen dateren van 1998, toen er door Alderweireldt, Desender, 
Maelfait en Pollet een vrij grondige inventarisatie gebeurd is van de spinnen fauna. 
Bosdikkaak komt voor in broekbossen, maar ook in andere natte biotopen, rietlanden, veenheide en 
soms in drogere bossen. 
 
Meer recent werd ook de warmteminnende Tijgerspin (Argiope bruennichi) in de Galgebossen 
aangetroffen (RL-status: zeldzaam). 
 
Enkel deze laatste soort is beschermd  volgens het Soortenbesluit van mei 2009 (categorie 1). 
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Tabel 24: Soortenlijst spinnen waargenomen ter hoogte van de Galgebossen. Bron Rode Lijst-status: Maelfait et al., 
1998. 

Wetenschappelijke naam Soort 1998 2002 2005 2008 Rode lijst status 

Agelena labyrinthica Trechterspin   X X   Momenteel niet bedreigd 

Agroeca brunnea  X       Momenteel niet bedreigd 

Araneus diadematus Kruisspin   X X X Momenteel niet bedreigd 

Argiope bruennichi Tijgerspin     X X Zeldzaam 

Ceratinella scabrosa  X       Momenteel niet bedreigd 

Clubiona lutescens  X       Momenteel niet bedreigd 

Clubiona neglecta  X       Momenteel niet bedreigd 

Diplocephalus picinus  X       Momenteel niet bedreigd 

Gongylidium rufipes  X       Momenteel niet bedreigd 

Leiobonum rotundum Hooiwagen   X X X / 

Leptyphantes pallidus  X       Momenteel niet bedreigd 

Leptyphantes tenuis  X       Momenteel niet bedreigd 

Leptyphantes zimmermani  X       Momenteel niet bedreigd 

Lycosidae Wolfspin     X   / 

Meta mengei  X       Momenteel niet bedreigd 

Meta sepmentata Strekwielspin     X X Momenteel niet bedreigd 

Micrargus herbigradus  X       Momenteel niet bedreigd 

Microneta viaria  X       Momenteel niet bedreigd 

Monocephalus fuscipes  X       Momenteel niet bedreigd 

Pachygnatha listeri Bosdikkaak X       Kwetsbaar 

Pardosa amentata  X   X   Momenteel niet bedreigd 

Pirata hygrophilus  X       Momenteel niet bedreigd 

Saaristoa abnormis  X       Momenteel niet bedreigd 

Saloca diceros  X       Kwetsbaar 

Tetragnatha extensa Strekspin   X X   Momenteel niet bedreigd 

 

2.3.4.10 Lieveheersbeestjes 

Volgende soorten lieveheersbeestjes werden reeds waargenomen in de Galgebossen: 7-stippelig 
LHB (Coccinella 7-punctata), 2-stippelig LHB (Adalia 2-punctata), Roomvlek LHB (Calvia 14-guttata), 
14-stippelig LHB (Propylea 10-punctata), 10-stippelig LHB (Adalia 10-punctata ) en 4-vlek LHB 
(Exochormus 4-pustulatus).  
 
Deze zijn - zoals alle lieveheersbeestjes - beschermd  volgens het Soortenbesluit van mei 2009 
(categorie 1). 

2.3.4.11 Loopkevers 

Voor wat betreft de loopkevers werden er geen Rode lijst-soorten sensu stricto waargenomen (Bron 
Rode lijst: Desender et al., 2008). Er komen echter wel twee “zeldzame ” soorten voor: Abax 
parallelus en Bradycellus sharpi. Beide zijn stenotope18 soorten gelinkt aan bossen (Desender et al., 
2008). 
 
Geen van de aanwezige loopkevers is beschermd volgens het Soortenbesluit van 15 mei 2009. 

2.3.4.12 Waterroofkevers 

In de Galgebossen komt de Geelgerande watertor (Dysticus marginalis) voor, die - zoals alle 
waterroofkevers - beschermd  is volgens het Soortenbesluit van mei 2009 (categorie 1). 

                                                      
18 Stenotoop: een soort is “stenotoop” als ze zeer strenge eisen stelt aan de omgeving. Deze soort zal slechts in 
weinig biotopen voorkomen. In de meeste gevallen geldt dat deze soort minstens zeldzaam zal zijn. 
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2.4 Opbrengsten en diensten 

2.4.1 Houtopbrengsten 
Onderstaande tabel geeft de opbrengsten weer van de houtopbrengsten in de Galgebossen sedert de 
bosaankoop door de Vlaamse Overheid. Opbrengstgegevens van de private periode zijn ons niet 
bekend.  
Sinds 1999 werden er kappingen uitgevoerd in de dienstjaren 2000, 2003, 2007 en 2011. 

Tabel 25: Opbrengsten uit de houtverkopen 2000-2011 

Dienstjaar Aantal Volume (m³) Opbrengst  

2000 1.291 305 4.512 € 

2003 360 830 26.276 € 

2007 2.000 1.560 46.391 € 

2011 1.930 1.971 51.401 € 
Totaal gekapt 
volume 5.581 4.666 128.581 € 

 
In het dienstjaar 2000 (percelen 14b & 28a – enig lot) werden 1291 bomen gekapt waarvan 1/3 zwaar 
hakhout van vnl. Tamme kastanje en Gewone esdoorn, ½ kaprijpe populieren en de rest, ca. 1/6 
hooghout van vnl. Zomereik en Beuk. 
 
In het dienstjaar 2003 (percelen 12b, 12x, 13a, 13b, 18a en 19a – enig lot) werden 360 bomen gekapt 
waarbij ca. 1/3 zware Amerikaanse eiken en ca. 2/3 kaprijpe populieren. 
 
In het dienstjaar 2007 (percelen 2a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a en 21a – 5 loten= 1 lot hooghout + 4 
loten hakhout) werden 2000 bomen verkocht als volgt onderverdeeld: 

- lot hooghout – 1100m³ - 1256 bomen: 20% zware Amerikaanse eiken, 20% kaprijpe populieren, 
ca. 30% dunningshout van Zomereik, Beuk,… en 30% zwaar hakhout van vnl. Tamme kastanje 
en Gewone esdoorn. 

- loten hakhout – 130m³ - 750 bomen waarbij ca. 60% zwaar hakhout van Tamme kastanje en 
Gewone esdoorn, de rest hooghout van Zomereik, Amerikaanse eik en populier. 

 
In het dienstjaar 2011 (percelen 12a, 14a, 15a, 15b, 16a, 17a, 18b, 22a, 23a, 23b, 24a, 32a – 3 loten 
= 2 loten hooghout + 1 lot hakhout) werden 1.930 bomen verkocht: 

- loten hooghout – 1900 m³ - 1540 bomen: het volume bestond voor ongeveer de helft uit 
kaprijpe populieren en 15% zware Amerikaanse eiken, voor de rest nog ca. 25% dunningshout 
van Zomereik, Beuk,… en 10% zwaar hakhout van vnl. Tamme kastanje en Gewone esdoorn. 

- lot hakhout – 60 m³ - 380 bomen met als voornaamste soorten ca. 40% Amerikaanse eik, 20% 
Gewone esdoorn, 14% Zomereik en 10% Tamme kastanje.  

 
Sedert 2008 wordt daarnaast ook Tamme kastanje gekapt in eigen regie voor de aanmaak van palen 
(zie onderstaande tabel). In totaal werd er de afgelopen jaren ca 70 m³ gekapt. 

Tabel 26: Tamme kastanjes gekapt in eigen regie voor de aanmaak van palen 

Jaar Perceel Aantal bomen Inhoud (m³) Aantal palen 

2008 6a > 50 25 > 500 

2009 3a 40 15 > 200 

2009 11b > 50 15 > 200 

2010 11b 40 12 >350 

 
Betekenis: 
 

aandeel inheems  
(% van het grondvlak) 

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90 

inheems karakter E E/I I/E I 
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In de afgelopen 12 jaar werd er dus in totaal bijna 4.740 m³ of jaarlijks 395 m³ hout gekapt. Op een 
effectief beboste oppervlakte van ca. 95 ha betekent dit dat er de afgelopen jaren ca. 4,2 m³/ha/jr 
gekapt werd in de Galgebossen. 
 

2.4.2 Overige 
Er werden twee autochtone zaadbronnen van bekende origine erkend in de Galgebossen (zie 
erkenningsformulieren B1016 en 1017 in bijlage): een bosrand met Sleedoorn en een bestandje met 
Hazelaar (zie kaart 2.22).  
Sedert 2008 wordt de erkende locatie met sleedoorn verpacht voor zaadoogst. Pas in 2009 werd de 
eerste keer geoogst: 142,95 kg sleedoorn aan 0,5 euro/kg gaf een opbrengst van 71,46 euro. Voor 
2010 zijn nog geen oogstresultaten bekend.  
 
Andere opbrengsten werden niet gepuurd uit het domein.  
De jacht wordt niet verpacht in de Galgebossen. 
 

2.5 Extern onderzoek 

2.5.1 Bosvitaliteitsmeetnet (Level I) - Intensieve Monitoring Bosecosysteem (Level II) 
In de Galgebossen bevindt zich sinds 1995 een proefvlak van het bosvitaliteitsmeetnet (level I-
proefvlak). Met behulp van dit meetnet volgt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek de 
gezondheidstoestand van de bossen in Vlaanderen en van de belangrijkste boomsoorten afzonderlijk 
op, en onderzoekt de factoren die hierbij een rol spelen. Dit meetnet kadert, samen met het meetnet 
voor de intensieve monitoring van bosecosystemen (level II), in internationale samenwerkings-
programma’s van de Europese comissie en UN/ECE. 
 
Het level I-proefvlak was oorspronkelijk gesitueerd aan de rand van bestand 23b. In 2010 werd het 
een 20-tal meter verschoven bestandsinwaarts (zie kaart 2.21). 
In een Level I-proefvlak wordt jaarlijks de kroontoestand bekeken, wat een indicatie is voor de 
gezondheidstoestand van de bomen. Om de 10 jaar wordt een bodemonderzoek uitgevoerd. 
In het proefvlak in de Galgebossen werden 23 zomereiken geselecteerd voor opvolging. De 
resultaten voor de periode 1995-2005 werden gepubliceerd in het rapport ‘Basiskenmerken van het 
bosvitaliteitsmeetnet in het Vlaamse Gewest’ (Sioen & Roskams, 2007). Op de eiken werd bijna 
jaarlijks insectenvraat en meeldauwaantasting vastgesteld. De mate van aantasting verschilde 
meestal van boom tot boom. Meestal ging het om rupsenvraat door wintervlinder. De bomen 
herstelden door vorming van nieuwe groeischeuten maar die werden sterk door meeldauw aangetast. 
Soms bleef het nieuw gevormde blad in de zomer klein en verkleurde het. 
 
Het aandeel beschadigde bomen steeg tussen 1995 en 1998. In ’98, 2000 en 2004 was meer dan 
40% van de bomen beschadigd. Het gemiddeld bladverlies van de eiken schommelde sedert 1997 
rond de 25%. Het gemiddeld bladverlies was maximaal in 2000 en 2004. 
 
Meer informatie is te vinden op de website van het INBO (http://www.inbo.be/) onder 
kenniscentrum/biotopen/bossen/bosvitaliteit. 
 

2.5.2 Plusbomen - uitgangsmateriaal voor bosbouwkundig teeltmateriaal 
Zie kaart 2.21. 
 
In het kader van een onderzoek naar uitgangsmateriaal voor bosbouwkundig teeltmateriaal (in 
opdracht van de voormalige afdeling Bos en Groen - Van Langenhove et al., 2000), werden in de 
Galgebossen twee elitebomen (of “plusbomen”) geselecteerd: één van es en één van boskers, met 
volgende coördinaten: 
- Es: X = 38607.55    Y = 174363.35 
- Boskers: X = 38295.19     Y = 174318.17 
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Deze elitebomen werden op het INBO getest op hun resistentie/gevoeligheid aan bacteriekanker.  
De boskers (bestand 15b) blijkt resistent te zijn en is bijgevolg zeker te bewaren, omwille van 

(1) zaadoogst voor de aanleg van afstammingstesten; 
(2) de mogelijkheid tot oogsten van entmateriaal indien de vegetatieve replica die nu reeds op 

het INBO aanwezig zijn om één of andere reden zouden verloren gaan. 
Sinds de aanduiding in 1998 werd de boskers reeds twee maal geoogst. 
 
De es (bestand 20a) daarentegen blijkt héél gevoelig voor bacteriekanker en het is dan ook aan te 
raden deze bij de eerstkomende dunning uit het bos te verwijderen. 
(mond. meded. Bart De Cuyper, 2010) 
 
 



3. Beheerdoelstellingen 
 

 

Uitgebreid bosbeheerplan Galgebossen 
81 

3 Beheerdoelstellingen 

3.1 Beheerdoelstellingen m. b. t. de economische fu nctie 

3.1.1 Algemeen 
De economische functie is in de Galgebossen nevengeschikt aan de ecologische functie.  
Een groot deel van de kapwerkzaamheden en gerelateerde houtoogst wordt gepland ten behoeve 
van de realisatie van de ecologische doelstellingen uit het beheerplan, onder meer met betrekking tot 
de bestrijding van exoten (vooral Amerikaanse eik) en de instandhouding van de middelhoutstructuur. 
Daarnaast wordt echter ook het economische aspect niet uit het oog verloren. Daar waar – via 
geringe ingrepen én niet in strijd met de ecologische doelstellingen - een meeropbrengst kan 
gecreëerd worden, zal dat ook gebeuren. Zo wordt o.a. gewerkt met de toekomstboommethode en 
worden recente populierenbestanden opgesnoeid. 
 
Er wordt voor gekozen om het bos de komende 20 jaar verder te laten verouderen. Enige 
uitzondering hierop zijn de populieren, die als ze kaprijp zijn (doeldiameter ca. 40 cm) zullen geoogst 
worden. 
Daarnaast is men reeds een 10-tal jaar bezig om systematisch alle Amerikaanse eiken uit het bos te 
verwijderen. De komende jaren zullen de laatste zes bestanden waar Amerikaanse eik een 
substantieel deel van uitmaakt, aangepakt worden.  
 
In het merendeel van het bos wordt gewerkt met selectieve hoogdunning, waarbij exoten 
systematisch benadeeld worden . Bij de jonge bebossingen (vanaf 1997) wordt geopteerd voor de 
toekomstboommethode, waarbij gestreefd wordt naar een 100-tal toekomstbomen pr ha.. 
 
Tot slot zal er ook een zekere hoeveelheid brandhout geproduceerd worden door het verder zetten 
van het hakhoutbeheer. Gezien het arbeidsintensieve karakter wordt echter niet meer dan 15 ha in 
hakhoutbeheer gestopt. Op die manier kunnen er jaarlijks 1 à 2 ha brandhoutloten te koop 
aangeboden worden, wat - gezien de gestegen vraag naar brandhout - een extra economische 
invulling betekent. 
 
Omwille van de sterke aanwezigheid van exoten in de boomlaag zal het kapkwantum de komende 
jaren de aanwas overstijgen zodat de gemiddelde voorraad van het bos zal afnemen.  
De afgelopen 10 jaar werden veel jonge loofbestanden aangeplant. Deze bestanden zullen pas 
productief worden tegen het eind van dit beheerplan.  
 
Andere inkomsten uit het bos dan deze van de houtoogst zijn niet verwacht of voorzien. 

3.1.2 Planning 
De gemiddelde jaarlijkse aanwas van de Vlaamse domeinbossen wordt geschat op 5 m³/ha (Buysse 
et al., 2001). De totale jaarlijkse volume-aanwas voor het domeinbos (ca. 97 ha produktieve 
oppervlakte) wordt hierdoor geschat op ca. 485 m³/jaar. Bij de reguliere dunningen zal maximaal deze 
aanwas uit het bos gehaald worden.  
 
Directe omvormingen zijn beperkt tot een viertal populierenbestanden met kaprijpe populieren en een 
zestal bestanden waar Amerikaanse eik een duidelijk volume van inneemt. In het kader hiervan zal 
gedurende de volgende planperiode in totaal ongeveer 2.620 m³ hout geëxploiteerd worden (ca 1.880 
m³ populier en ca. 740 m³ Amerikaanse eik), berekend o.b.v. gemiddeld bestandsvolume en 
oppervlakte van de bestanden. 
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De omvormingskappen (met uitzondering van één populierenbestand) zullen worden uitgevoerd 
gedurende de eerste 10 jaar  van het beheerplan. In dat geval kan het kapkwantum voor de eerste 10 
jaar geraamd worden als volgt: 

1.790 m³ + (10 x 461 19 m³) = 6.400 m³ of 6,6 m³/ha/jaar  
 
In de tweede periode  van het beheerplan worden vooral reguliere kappingen uitgevoerd en één 
eindkap van populier. Dit komt overeen met een kapkwantum van: 

830 m³ + (10 x 461 m³) = 5.440 m³ of 5,6 m³/ha/jaar   
 
Over de volledige planperiode bekeken, bedraagt het  totale kapkwantum 2.620 m³ + (20 x 
461m³) = 11.840 m³ of 6,1 m³/ha/jaar.  
 
 
 

                                                      
19 461 m³ = geschatte aanwas voor de te dunnen bestanden, dus zonder de bestanden waar een omvormingskap 
gepland is 
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3.2 Beheerdoelstellingen m. b. t. de ecologische fu nctie 
De ecologische doelstellingen in de Galgebossen zijn samen te vatten als: 

1. Verder verhogen van het aandeel inheemse, secundaire boomsoorten en structuurrijke 
bosbestanden via dunning en omvorming 

2. Behoud en ontwikkeling van het aandeel dood hout in alle diameterklassen, boomsoorten en 
ontwikkelingsstadia 

3. Verhogen van de natuurwaarde van de aanwezige open plekken via 
• begrazings- of maaibeheer van de graslanden 
• ontwikkeling van interne en externe bosranden 
• openhouden van de poelen 

3.2.1 Inheemse boomsoorten en structuur 
De Galgebossen bestaan momenteel reeds grotendeels uit inheemse bestanden (ca. 89%). Er wordt 
slechts 11% van de bosoppervlakte ingenomen door bestanden met meer dan de helft uitheemse 
boomsoorten. De belangrijkste uitheemse boomsoorten zijn Tamme kastanje (10%), populier (8%), 
Amerikaanse eik (8%), lork (2%) en Douglas (1%).  
 
Zomereik maakt 33% van het grondvlak en 39% van het bestandsvolume uit. Daarom worden, waar 
aanwezig, nevenboomsoorten bij de dunningen bevoordeeld (Gewone es, Zwarte els, berk, Boskers, 
…), zodat meer gemengde bestanden ontstaan. Gewone esdoorn zal echter eerder benadeeld 
worden ten opzichte van eik, beuk en es, om te verhinderen dat de verjonging van esdoorn de 
overhand neemt.  
Lokaal in de bestanden - waar door bestrijding van Amerikaanse eik grote gaten ontstaan - worden 
kleine verjongingsgroepen ingebracht met nevenboomsoorten als es, Beuk, linde, Haagbeuk, ... 
 
Amerikaanse eik moet binnen 20 jaar sterk teruggedrongen zijn (minstens tot een kwart van zijn 
huidig voorkomen), en Amerikaanse vogelkers moet nagenoeg volledig verdwenen zijn. 
 
Schatting van de oppervlakte gemengde inheemse best anden na dit beheerplan 
Na afloop van dit beheerplan zal het aandeel inheemse gemengde bestanden gestegen zijn van 61 
ha (63%) nu, naar 85 ha (85%) in 2031. Als we daar ook de inheems-exoot bestanden bij rekenen, 
komen we zelfs op 100%. Hierbij werd verondersteld dat de nieuwe aanplantingen gemengd en 
inheems zijn, en dat het verder selectief dunnen van de loofhoutbestanden zal leiden tot meer 
gemengde bestanden.  
 
De exotenbestanden (populier) worden tijdens deze beheerperiode omgevormd naar inheemse 
bestanden. De bestanden met reeds minstens 30% bijmenging van inheems loofhout (E/I) worden 
verondersteld na 20 jaar minstens een klasse meer inheems te bezitten (EI>IE). 
 

Tabel 27: Mengingsvorm en inheems karakter in de Galgebossen (toestand 2011). 

  Gemengd Homogeen 
Opp. 
(ha) 

Opp. (%) 

Inheems 61 1 62 64% 
I/E 25  25 25% 
E/I 8   8 8% 
Exoot 2 1 3 3% 
Eindtotaal 95 2 111 100% 

 

Tabel 28: Mengingsvorm en inheems karakter in de Galgebossen (schatting toestand 2031). 

  Gemengd Homogeen 
Opp. 
(ha) 

Opp. (%) 

Inheems 85 1 86 85% 

I/E 15  15 15% 

Eindtotaal 100 1 101 100% 
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Betekenis: 
 

aandeel inheems  
(% van het grondvlak) 

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 ≥90 

inheems karakter E E/I I/E I 

 

3.2.2 Dood hout en dikke bomen 
Over het algemeen is de hoeveelheid dood hout in de Galgebossen laag: de schatting uit de 
proefvlakken geeft 3,7 m3/ha staand dood hout (1,3 % van het totale houtvolume). Het aandeel dood 
hout (staand en liggend) zal de komende twee decennia minstens verdubbelen en ruim 4 % van de 
staande voorraad innemen. Om dit te bereiken zullen alle opportuniteiten worden benut, zoals 
windval, niet besmettelijke aantastingen, behoud van wegkwijnende bomen, … 
 
Ook het aantal dikke bomen is beperkt, wat zijn oorsprong heeft in het oorlogsverleden van het bos. 
Daarom is het een belangrijke doelstelling om de dikste bomen te behouden, indien geen problemen 
met uitzaaiing van exoten verwacht worden. Daarbij wordt ook aan Amerikaanse eik gedacht, die - 
vanaf een bepaalde omtrek - een duidelijke meerwaarde kan betekenen voor o.a. holenbroerders en 
vleermuizen. 
In alle bestanden wordt geopteerd voor regulier dunnen met bevoordeling van inheems loofhout, 
waarbij de aanwezige loofbomen de kans krijgen ouder en dikker te worden. Er wordt gestreefd naar 
een tiental zware bomen per hectare. 
 

3.2.3  Open plekken en licht 
Momenteel wordt 13 % (15 ha) van het bosdomein ingenomen door open ruimte (zie kaart 2.13 en 
4.2). Een viertal hectare daarvan zijn akkers die in 2015-2016 bebost zullen worden. De resterende 
11 ha (10 %) bestaat uit ecologisch waardevolle open ruimte.  
 
Ongeveer de helft daarvan zijn graasweides (7 ha), die jaarlijks begraasd worden met koeien van een 
naburige landbouwer. Hier geldt een nulbemesting en een verbod op bestrijdingsmiddelen, en wordt 
er gestreefd naar een veebezetting van 2 GVE/ha op jaarbasis. 
Deze graasweides zijn momenteel floristisch niet zo waardevol, maar dat zal zeker in de goede 
richting evolueren door het opleggen van nulbemesting. Hoofddoel van deze graasweides is vooral de 
ruimtelijke structuur en de variatie in het landschap versterken, wat allerlei dieren te goede komt. 
 
Aanvullend hierbij is het bestand 31t (ca 1 ha) waar onder de aanwezige boomgaard een begrazing 
met koeien is ingesteld onder dezelfde voorwaarden als hierboven aangegeven.  
 
In bestand 17 (ca 1 ha) wordt gestreefd naar herstel van heischraal grasland. Doel is om de reeds 
aanwezige kleine heischrale elementen door plaggen en een doorgedreven maaibeheer verder te 
laten ontwikkelen. 
 
De huidige ruigte in bestand 35y (ca 0,4 ha) zal omgevormd worden tot een wildakker die jaarlijks zal 
ingezaaid worden met granen ten voordele van de overwinterende akkervogels. 
 
De Galgebossen worden daarnaaast ook gekenmerkt door een uitgebreid bosrandennetwerk (zie 
kaart 4.2). Mantelzoomvegetaties komen voor over een totale lengte van ca 1700 m. Zomen nemen 
hier een oppervlakte in van ca 0.85 ha. Zomen aan de rand van het bos (zonder mantelvegetatie) 
nemen nog eens ca 0.3 ha in (= 460 m x 6 m breed). 
 
Tenslotte zijn er ook nog de vele poelen verspreid in het domeinbos, die samen ca 0.25 ha beslaan 
(zie kaart 2.13 en kaart 4.4). De huidige 29 poelen worden in de loop van de volgende jaren 
uitgebreid met vier nieuwe poelen. Het merendeel van de poelen zijn bospoelen, slechts een 7-tal zijn 
gelegen in open ruimte. Bijgevolg is het van belang voldoende lichtinval te verzekeren via een 
aangepast hakbeheer. 
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Tijdelijke open plekken 
Naast deze permanente open ruimte zal er ook ca. 15 ha bos als hak- of middelhout beheerd worden 
(16 % van de totale oppervlakte). Deze bestanden vormen een belangrijke bijkomende oppervlakte 
tijdelijke open plekken, die hier niet meegeteld wordt in de berekening, maar die wel tijdelijke kansen 
biedt aan lichtminnende soorten. 
 

3.2.4 Bijdrage tot de instandhoudingsdoelstellingen 
Zoals hoger reeds vermeld, zijn de Galgebossen voor een groot deel (83 ha) gelegen binnen het 
Europees Habitatrichtlijngebied BE2500003 – Westvlaams Heuvelland (zie kaart 1.7). Dit betekent 
dat de Galgebossen moeten bijdragen aan de vooropgestelde instandhoudingsdoelstellingen van 
deze speciale bescherminngszone (zie 1.7.1.3).  

3.2.4.1 Habitattypes opgenomen in Bijlage I van de Habitatrichtlijn 

Volgens de habitatkaart (afgeleid van de BWK) behoort momenteel  reeds 67 ha van de Galgebossen 
(deel binnen SBZ) tot habitattype 9120 (Atlantische zuurminnende beukenbossen van het type met 
Ilex- en Taxus-soorten). Daarnaast zitten er verspreid in deze 67 ha nog potenties voor het 
habitattype 91E0 (Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior). Vaak gaat het over 
overgangssituaties naar de eikenbeukenbossen, die niet afzonderlijk opgenomen zijn in de 
habitatkaart. 
 
De overige 16 ha die nog niet habitatwaardig is, bestaat voornamelijk uit recent beboste percelen (11 
ha), met daarnaast nog vier percelen weiland met nulbemesting (4.8 ha), en één populierenbestand 
dat aangeplant werd in 1989 (0.8 ha): 
- De recent beboste percelen zijn inheemse, gemengde bestanden. Slechts één bestand (11b) 

bestaat deels uit Tamme kastanje in een hakhoutbeheer. Verwacht wordt dat deze bestanden zich 
verder ontwikkelen richting habitattype 9120 en/of 91E0. Vooral de bestanden 12c, 13c en14c 
vertonen reeds potenties voor habitattype 91E0 (samen goed voor 3,4 ha). 

- De populieren in bestand 1b worden in 2019 gekapt, waarna de reeds aanwezige onderetage zich 
verder kan ontwikkelen, aangevuld met inzaai vanuit omringende bestanden (o.a. van es). Op 
basis van de vegetatie-analyse kunnen we ervan uitgaan dat dit bestand zich eerder zal 
ontwikkelen richting habitattype 91E0. 

- Er zijn geen plannen voor het bebossen van de percelen weiland. De enige twee nog te bebossen 
percelen zijn gelegen buiten de speciale beschermingszone. 

 
Er wordt geschat dat op termijn  ruim 79 ha van de Galgebossen (gelegen binnen SBZ) zal behoren 
tot habitattype 9120 en/of 91E0. 
 
Algemeen wordt zowel in de reeds habitatwaardige bestanden, als in de minder goed ontwikkelde 
bestanden, gestreefd naar een inheemse en zoveel mogelijk autochtone boom- en 
struiksamenstelling. Niet inheemse boom- en struiksoorten (met uitz. van Tame kastanje) worden 
progressief uit het bosbestand verwijderd. Er wordt gestreefd naar gemengd loofhout in de diverse 
boslagen en een stijging van het aandeeel dood hout. Er wordt gestreefd naar het behoud en/of de 
ontwikkeling van een geleidelijke bosrandovergang door een mantel-zoomvegetatie en/of 
hakhoutzone. Er wordt een middelhoutbeheer gevoerd over een oppervlakte van ca 15 ha. 
 

3.2.4.2 Soorten opgenomen in Bijlage II van de Habi tatrichtlijn 

Ook voor het behoud en de eventuele uitbreiding van de aanwezige populaties kamsalamander  
worden beheermaatregelen voorzien, zoals o.a. het gefaseerd ruimen van de poelen en zorgen voor 
voldoende lichtinval in de bospoelen (zie ook 4.8.4). Daarnaast wordt in de bosbestanden voorrang 
gegeven aan spontane processen met toename van het aandeel dood hout en een verhoogde 
structuurdiversiteit tot gevolg. Er gaat ook ruimschoots aandacht naar de onwikkeling van boszomen.   
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3.3 Beheerdoelstellingen m. b. t. de sociale en edu catieve functie 
Zie kaarten 4.8 t.e.m. 4.10.  
 
De doelstelling is hier het behoud en de optimalisatie van de openstelling voor zachte recreatie.  
 
De Galgebossen bevatten ca 10 km voor de wandelaar toegankelijke paden én een blote voetenpad. 
Door Westtoer v.z.w werd een bewegwijzerde wandelroute uitgestippeld. van ca. 6,5 km (de 
Galgebossenwandelroute).  
Voor de ruiters wordt ca 3 km paden toegankelijk gemaakt en voor de mountainbikers zijn er tijdelijke 
ATF-routes afgebakend om occasioneel - mits machtiging van ANB – het bos te doorkruisen. 
Opengestelde boswegen worden gemaaid en onderhouden. Alle overige wegen worden niet 
onderhouden (o.a. behoud tijdelijke plassen, positief voor amfibieën) en zijn enkel toegankelijk voor 
exploitatie. 
 
De huidige speelzone is vrij structuurrijk en bestaat uit gemengd loofhout. Op termijn zal deze 
speelzone echter verplaatst worden naar een bestand dichtbij de hoofdingang van het domein. 
Aangezien dit bestand nu nog vrij monotoon is, zal de oude speelzone nog aangehouden worden tot 
2020. Tegen dan zal de nieuwe speelzone een heel stuk aantrekkelijker geworden zijn.  
 
De bestaande recreatieve infrastructuur is reeds vrij volledig, met een parking, schuilhut, twee 
picknicktafels en drie zitbanken. Hier zullen nog twee zitbanken aan toegevoegd worden.  
 
Momenteel is er één groot infobord nabij de ANB-parking, aangevuld met twee kleine infoborden. Om 
informatieverstrekking naar de bezoekers toe te optimaliseren, worden nog twee extra kleine 
infoborden geplaatst, zodat er aan de belangrijkste ingangen van het bos de nodige info te vinden is. 
 
 

3.4 Beheerdoelstellingen m. b. t. de milieubescherm ende functie 
Het bos dient als natuurlijke buffer voor de Ganzenbeek die door het bos stroomt, en voor de vele 
poelen in het domein. De aanwezigheid van bos heeft immers een positieve invloed op de 
waterkwaliteit. Dit wordt nog versterkt door het feit dat het bos zo goed als volledig uit loofhout 
bestaat, waardoor het minder onderhevig is aan bodemverzuring en vermesting vanuit atmosferische 
depositie in vergelijking met homogeen naaldhout. 
 
Bescherming van de grondwaterkwaliteit wordt hier niet als doelstelling naar voor geschoven, 
aangezien de Galgebossen gelegen zijn in een gebied met weinig kwetsbaar grondwater.  
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3.5 Beheerdoelstellingen m. b. t. de wetenschappeli jke functie 
In het bos bevindt zich een proefvlak van het bosvitaliteitsmeetnet (level I-proefvlak). Met behulp van 
dit meetnet volgt het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek de gezondheidstoestand op van de 
bossen in Vlaanderen en van de belangrijkste boomsoorten afzonderlijk, en onderzoekt de factoren 
die hierbij een rol spelen. Dit meetnet kadert in internationale samenwerkingsprogramma’s van de 
Europese comissie en UN/ECE. 
In het proefvlak wordt jaarlijks de kroontoestand bekeken, wat een indicatie is voor de 
gezondheidstoestand van de bomen. Om de 10 jaar wordt een bodemonderzoek uitgevoerd. 
 
Daarnaast werden in de Galgebossen - in het kader van een onderzoek naar uitgangsmateriaal voor 
bosbouwkundig teeltmateriaal - een boskers en een es als eliteboom (of “plusboom”) geselecteerd. 
Aangezien de plusboom van boskers20 zeer resistent blijkt te zijn tegen bacteriekanker, dient hij 
behouden te blijven omwille van 

(1) zaadoogst voor de aanleg van afstammingstesten (INBO); 
(2) de mogelijkheid tot oogsten van entmateriaal indien de vegetatieve replica die nu reeds op 

het INBO aanwezig zijn om één of andere reden zouden verloren gaan. 
 
De es in bestand 20a daarentegen blijkt héél gevoelig voor bacteriekanker en dient dan ook bij de 
eerstkomende dunning uit het bos verwijderd te worden. 
 
Tenslotte bevindt zich in het bos ook een meetpunt van het freatisch grondwatermeetnet van de 
VMM. Dit meetnet is een monitoringinstrument in functie van de Europese Nitraatrichtlijn 
(91/676/EEG) dat de grondwaterstand en de kwaliteit van het grondwater twee keer per jaar opvolgt. 
Hieruit worden gegevens afgeleid over de kwaliteit van het ondiepe grondwater in Vlaanderen, wat 
moet toelaaten om nitraatkwetsbare gebieden af te bakenen.  
 
Verder worden er voor het domein geen specifieke doelstellingen geformuleerd, maar 
wetenschappelijk onderzoek (inventarisaties etc.) is steeds mogelijk mits akkoord van de 
regiobeheerder, en wordt ook aangemoedigd. 
 
 

                                                      
20 Locatie vastgelegd m.b.v. GPS: X = 38295,19 Y = 174318,17 (Lambertcoördinaten ‘72) 
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4 Beheermaatregelen 
Kaart 4.1: Beheer in de bosbestanden. 
Kaart 4.2: Beheer in de open ruimtes en de bosranden. 
 

4.1 Bosverjonging 
Directe bosomvorming via kaalkap (en de erbij horende bosverjonging) blijft vrij beperkt. Er zijn 
immers weinig naaldhout- en/of exotenbestanden om te vormen in dit structuurrijke en gevarieerde 
loofbos. De inheemse loofhoutbestanden zijn overwegend ongelijkjarige bestanden en mogen verder 
verouderen. 
 
Toch zijn er nog een beperkt aantal bestanden waar exoten (voornamelijk Amerikaanse eik) 
verwijderd zullen worden. Wanneer de ontstane openingen vrij groot zijn, wordt er gekozen voor 
inplanten van kleine groepjes gemengd loofhout (es, boskers, linde, haagbeuk, … - groepjes van 4 op 
4). Dit om te verhinderen dat de verjonging van Gewone esdoorn de overhand neemt. Inplanten 
gebeurt vrij snel na de kap, om de bramen geen kans te geven. Indien beschikbaar wordt gekozen 
voor inheems autochtoon plantmateriaal of teeltmateriaal van erkende herkomst. De jonge boompjes 
worden beschermd met kokers tegen reevraat. 
 
Daarnaast zijn er ook nog enkele bestanden met kaprijpe populieren. Gedurende voorliggend 
beheerplan worden deze allemaal gekapt. Daar waar reeds een duidelijke onderetage ontwikkeld is 
(bestand 18b), zal hiermee verder gewerkt worden. In de andere twee bestanden (1b en 26a) is de 
onderetage nog niet zo sterk ontwikkeld en wordt er, naast de reeds aanwezige soorten, ook inzaai 
vanuit omringende bestanden verwacht (o.a. van es).   
 

4.2 Bosomvorming 
Alle bestanden met kaprijpe populieren worden gedurende voorliggend beheerplan omgevormd tot 
gemengd inheems loofhout. In bestand 18b is reeds een volwaardige onderetage aanwezig van o.a. 
Gewone esdoorn, Grauwe els, berk en Zomereik, die na de kap van de populieren verder kan 
doorgroeien. Ook in bestand 26a is reeds voldoende onderetage aanwezig (es, esdoorn, berk, …) om 
de ontstane gaten op te vullen. In bestand 1b is er momenteel weliswaar enkel een struiklaag 
aanwezig, maar er wordt voldoende inzaai van es verwacht zodat ook daar inplanten niet nodig is.  
 
Daarnaast is men reeds een 10-tal jaar bezig om systematisch alle Amerikaanse eiken uit het bos te 
verwijderen. Momenteel zijn er nog slechts een handvol bestanden waar Amerikaanse eik een 
substantieel deel van uitmaakt. Het betreft de bestanden 2a en 3a (> 25% van het grondvlak 
Amerikaanse eik), en 1a, 4a, 14b en 20a (tussen de 7 en 12 %).  Wanneer de ontstane openingen te 
groot zijn, zullen kleine groepjes inheems loofhout ingeplant worden om te vermijden dat enkel 
Gewone esdoorn zich er vestigt  (zie ook 4.1). Daarnaast zullen 4 à 5 jaar na de kap de zaailingen 
van Amerikaanse eik met de bosmaaier bestreden worden.  
 
Naast deze directe omvormingen, wordt ook werk gemaakt van indirecte omvorming door niet-
agressieve exoten (o.a. Tamme kastanje, Douglas, lork, …) bij dunningen systematisch te benadelen. 
Aansluitend hierbij wordt in een aantal bestanden Tamme kastanje als hakhout behandeld, waardoor 
het volume-aandeel van deze exoot ook zal dalen (bestanden 6a, 10a, 11a, 11b). 
 

4.3 Bebossingswerken 
De voorziene bebossing blijft vrij beperkt en er wordt steeds ruimte gelaten voor een deel spontane 
verbossing. Indien beschikbaar wordt gebruik gemaakt van inheems autochtoon plantmateriaal of 
teeltmateriaal van erkende herkomst.  
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Recent (2010-2011) werd er op drie voormalige akkers (14d en 34b) gekozen voor spontane 
verbossing met een beperkte kunstmatige aanplant van es en autochtone haagbeuk21. In bestand 35a 
(ook een voormalige akker) werden autochtone fladderiepen aangeplant. 
 
In 2015-2016 zullen nog eens twee voormalige akkers op deze wijze bebost worden (bestanden 31x 
en 31y – 4,44 ha): er zal worden gestreefd naar natuurlijke verbossing, met eventueel een beperkte 
aanplant van es, haagbeuk, … De definitieve soortenkeuze zal mee afhangen van de ervaringen 
opgedaan bij de eerder verboste akkers. 
 
De bebossingen werden de voorbije jaren bijna altijd gecombineerd met de creatie van een mantel-
zoomvegetatie, waarbij gekozen werd voor een zeer grote variatie aan struiken (o.a. meidoorn, 
sleedoorn, vuilboom, wilde rozenstruiken, lijsterbes, …), allen van autochtone oorsprong (Brabants 
District West). 
Ook bij de toekomstige bebossingen zal hier ruimte voor voorzien worden.  
 
Aanvullend werden extra rijen knotbomen aangeplant langsheen de westelijke rand van bestand 34b 
en een deel van 34a, en langsheen de noordelijke rand van bestand 32y. Ook ten westen van  
bestand 3y zal een extra rij knotbomen komen om het weiland af te zomen (zie kaart 4.2.). 
 

4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 

4.4.1 Vrijstellen en zuiveren 
Vrijstellen of zuiveren wordt tot het minimum beperkt maar zal gebeuren indien dit voor het welslagen 
van de aanplant of spontane verjonging nodig wordt geacht. Mogelijke problemen zijn overwoekering 
door braam en/of overvloedige bijmenging van esdoorn of wilg in jonge aanplantingen of natuurlijke 
verjongingsgroepen.  
 
Vanaf een leeftijd van 15 à 20 jaar zullen toekomstbomen worden aangeduid, vrijgesteld en 
opgesnoeid (tot 6 meter maximum). Dit geldt ook voor de bestanden aangeplant sinds 1997. In 
bestand 1b zullen 12 jaar na de eindkap van de populieren toekomstbomen aangeduid worden in de 
doorgegroeide nevenetage. 
 

4.4.2 Opsnoeien 
Aangezien opsnoeien een zeer arbeidsintensieve aangelegenheid is, blijft opsnoeien beperkt tot de 
(recente) populierenbestanden waar weinig natuurlijke takreiniging te verwachten valt (bestand 16b, 
33a en 35a), en de dreefbomen van es in bestand 8b. 
 
In bestanden 16b en 35a zullen zowel Zwarte populier als Fladderiep opgesnoeid worden22. Er zijn 
drie doorgangen gepland met een tussentijd van 5 jaar. Er wordt gestreefd naar een uiteindelijke 
opsnoeihoogte van minimum 6 m.   
 
In bestand 33a werden rond elke populier telkens 4 schietwilgen aangeplant, om zo een natuurlijke 
takreiniging te verkrijgen. Ter aanvulling is er nog één hoogtesnoei gepland, 5 jaar na aanplant.  
 
Snoei van de populieren zal steeds gebeuren eind mei - half juli om waterlotvorming te verminderen. 
Ook voor iep is een zomersnoei het meest aangewezen.  
 
De dreefbomen in bestand 8b (Gewone es) zullen gedurende voorliggend beheerplan twee maal 
opgesnoeid worden, steeds in de maanden juni, juli of augustus. Een eerste maal is voorzien in 2012. 
 

                                                      
21 Autochtoon: afkomstig van het herkomstgebied Brabant District West (BDW), waar ook de Galgebossen toe 
behoren. 
22 Op vraag van INBO zullen alle bomen opgesnoeid worden. Het betreft autochtoon plantmateriaal waarvan in een 
later stadium het beste materiaal zal geoogst worden. 
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4.4.3 Dunningen 
In het merendeel van de bestanden wordt selectieve hoogdunning toegepast. Hierbij wordt waar 
mogelijk gestreefd naar het verder tot stand brengen van een inheemse neven- en onderetage. De nu 
reeds aanwezige groepen secundaire (inheemse) boomsoorten worden ter gelegenheid van de 
dunningen zoveel mogelijk gespaard en bevoordeeld zodat er een grotere menging bereikt wordt. 
Exoten zoals Amerikaanse eik en Tamme kastanje worden bij de dunningen systematisch benadeeld. 
Daarnaast wordt ook Gewone esdoorn benadeeld ten opzichte van eik, beuk en es. Esdoorn verjongt 
immers sterk en zou - mocht men niks doen – de bossamenstelling volledig domineren.  
 
Bij de jonge bebossingen (vanaf 1997) wordt geopteerd voor de toekomstboommethode. Een eerste 
dunning rond de toekomstbomen gebeurt op een bestandsleeftijd van 15 à 20 jaar. Er wordt gestreefd 
naar een 100-tal toekomstbomen per hectare. 
 

4.4.4 Hak- en middelhout 
Gezien het arbeidsintensieve karakter van hakhout en middelhout wordt niet meer dan 15 ha in 
hakhoutbeheer gestopt. Op die manier kunnen er jaarlijks 1 à 2 ha brandhoutloten te koop 
aangeboden worden. Hakhout van Tamme kastanje wordt deels voor eigen gebruik gereserveerd.  
 
Het hakhout is meestal opgenomen in een soort middelhoutstructuur, met wisselende dichtheden van 
overstaanders. Zuivere hakhoutbestanden komen bijgevolg niet voor. Zowel populier (8b, 12a en 
13b), Zomereik (6a, 32a, 27a) als Zomereik in combinatie met Beuk (10a, 11a, 28a) nemen de rol in 
van overstaander.  
Uitzondering hierop is bestand 11b dat grotendeels bestaat uit Zachte berk en Tamme kastanje. 
Aangezien Tamme kastanje (in hakhoutbeheer) en berk momenteel even hoog zijn, is van een 
middelhoutstuctuur niet echt sprake. Doel is om in dit bestand te komen tot hooghout van gemengd 
inheems loofhout waarbij berk als tussenstadium fungeert.  
 
Het hakhout wordt met een omloop van 12 jaar beheerd. Indien nodig worden de overstaanders de 
daaropvolgende cyclus gedund.  
 
Naast hakhout van Tamme kastanje (bestanden 6a, 10a, 11a, 11b en 32 a) en Gewone esdoorn 
(13b, 27a, 28a, 32a) – elk goed voor ca 6 ha - komt ook hakhout voor van Gewone es (12a, 13b) en 
Zwarte els (8b, 12a). 
 

4.4.5 Dreven 
Zie kaart 4.3. 
 
In de Galgebossen komen geen historische dreven voor.  
Er is wel een ‘geboortedreef’ ter hoogte van bestand 8b. In het kader van een geboortebomenactie23 
werden tussen 2000 en 2009 jaarlijks geboortebomen van es aangeplant langs de wandeldreven. De 
geboortedreef is ca 360 m lang en loopt deels rond en deels doorheen bestand 8b. 
De dreefbomen zullen in twee snoeibeurten opgesnoeid worden tot een hoogte van ca 6 m. 
 
Een tweede dreef wordt/werd gevormd door populieren en flankeert het pad tussen de bestanden 12x 
(weiland) en 17a. De populieren langsheen het weiland werden recent (2011) gekapt, en de struiken 
eronder worden in een hakhoutbeheer gestopt. De tweede rij populieren (langsheen 17a) wordt in 
2023 gekapt.  

                                                      
23 Samenwerking tussen de Gezinsbond Elverdinge en Ieperse dienst Milieueducatie: elk gezin plant een 
hoogstammige boom aan voor hun baby die het jaar ervoor geboren werd. 
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4.4.6 Exotenbestrijding 
Amerikaanse eik  
Sedert de aankoop van het domeinbos worden volgroeide exemplaren van Amerikaanse eik 
systematisch uit het bos verwijderd. Zo is sedert de bosbouwopnames in 2007 het aantal bestanden 
met een significant volume aan Amerikaanse eik, reeds gedaald van 18 naar amper 6. Het betreft de 
bestanden 3a en 29a (> 25% van het grondvlak Amerikaanse eik), en 1a, 4a, 14b en 20a (tussen de 7 
en 12 %). In de volgende beheerperiode worden deze bestanden aangepakt.  
De ontstane “gaten” in de bestanden worden ijl beplant met Es, Boskers, linde en/of Haagbeuk.  
Daarnaast dient ook voldoende aandacht te gaan naar nabehandeling. Twee jaar na de aanplant 
zullen de “gaten” overlopen worden met behulp van een bosmaaier om de aanwezige zaailingen van 
Amerikaanse eik te maaien. In de nazomer van 2010 zijn op die manier reeds de bestanden 2a, 7a, 
8a, 9a, 10a en 21a behandeld. 
 
Amerikaanse vogelkers 
De laatste 10 jaar zijn grote inspanningen geleverd om de Amerikaanse vogelkers onder controle te 
krijgen. Dat is ook te zien op kaart 2.16 waar de verspreiding van Amerikaanse vogelkers ten tijde van 
de bosbouwopnames in 2007 wordt weergegeven: de soort is volledig verdwenen uit de boomlaag en 
in de meeste bestanden ook uit de struiklaag. Uitzondering hierop zijn de percelen 12b, 17a en 28a 
waar in 2007 nog Amerikaanse vogelkers in de struiklaag voorkwam (weliswaar met een bedekking 
lager dan 5%). Deze zullen extra in het oog gehouden worden, net als de bestanden 11b, 17y en 23b 
waar de zaailingen in 2007 nog een bedekking kenden tussen de 5 en 25%.  
Sowieso moeten alle bestanden permanent opgevolgd worden.   
 
De bestrijding en de nabehandeling zullen worden uitbesteed. Eigen arbeiders kunnen beperkt 
ingeschakeld worden om minder geïnfesteerde bestanden te doorlopen.  
In 2009 werd nog een nabehandeling uitbesteed aan een private firma. In 2013 – na de dunningskap 
– zal alvast de bestrijding in de bestanden 23b en 32a uitbesteed worden. Afhankelijk van de noden 
zullen hier ook andere bestanden mee in opgenomen worden.  
 
Het domeinbos moet vrij van vogelkers zijn tegen het eind van dit beheerplan. Het gebruik van 
herbiciden (glyfosaat of ander product) bij de bestrijding van Amerikaanse vogelkers en andere 
agressieve exoten is noodzakelijk. 
 
Populier 
Populieren worden pas gekapt eens ze kaprijp zijn. Hierbij wordt een doeldiameter van ca 40 cm 
vooropgesteld.  
 
Tamme kastanje  
Bij de reguliere dunningen in hooghout zal Tamme kastanje steeds benadeeld worden. Een solitair 
exemplaar, dat nog niet kaprijp is en geen hinder vormt voor de verdere ontwikkeling van het inheems 
loofhout wordt echter behouden.  
In de percelen waar overjaars hakhout van Tamme kastanje staat/stond (zoals o.a. in de bestanden 
2a, 3a, 6a, 10a, 11b, 12b,13a & 28a) wordt een hakhoutbeheer ingevoerd.  
Door bij de volgende hakhoutkappen de spontane verjonging van o.a. berk, esdoorn, lijsterbes, hulst, 
en in bijzonder hazelaar, te behouden, wordt verwacht door competitie met deze soorten dat Tamme 
kastanje op termijn nog enkel secundair zal voorkomen24. 
 
Noorse esdoorn  
Noorse esdoorn komt in de Galgebossen vooral voor in de bosranden. In de winter van 2010 werd de 
soort bestreden in de bosrand van de bestanden 19a, 20a, 21a, 22a, 22b, 28a en 30a. Bestand 14b 
zal behandeld worden in de winter van 2011. Er is nabehandeling voorzien op het moment dat de 
zaailingen hoog genoeg zijn om ze op een ergonomisch verantwoorde manier uit te trekken.  

                                                      
24 Gebaseerd op ervaringen opgedaan op de Rodeberg (mond. meded. Pierre Hubau)  
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4.5 Kapregeling 
In Tabel 29 is de kapregeling voor de periode 2012-2031 opgenomen. 
 
Er worden drie reeksen ingesteld in de Galgebossen, telkens met een omloop van 12 jaar en een 
facultatieve terugkeer na vier jaar25. Het gebruik van drie reeksen laat toe om niet telkens het 
volledige bos te moeten doorkruisen met zwaar materiaal voor exploitatie (zie kaart 4.1). Voor 
aflevering van kleinere hoeveelheden (hakhoutkap of dunningen rond toekomstbomen) wordt hier wel 
soms van afgeweken. 
 
Gedurende de looptijd van het beheerplan zijn er dunningen in 2015, 2019, 2023, 2027 en 2031. De 
eerste dunningen vangen aan op een bestandsleeftijd van 20 à 25 jaar.  
Aangezien er een aantal bestanden zijn die neigen naar middelhout, worden naast reguliere 
dunningen (X en O in de kaptabel) ook hakhoutkappen ingevoerd (h). Bij de jonge bebossingen 
(vanaf 1997) wordt geopteerd voor dunningen rond toekomstbomen (T). Dit gebeurt op een 
bestandsleeftijd van 15 à 20 jaar. Aangezien deze eerder een hakhoutvolume zullen opleveren, 
kunnen we nog niet echt spreken van een reguliere dunning (X). 
 
Er zijn vier eindkappen voorzien in de populierenbestanden (1b, 8b, 18b, 26a). Na 2023 komen dan 
geen zuivere exotenbestanden meer voor.  
 
De aanduiding in Tabel 29 geeft een begindatum aan. Extreme weersomstandigheden of bijzondere 
voorvallen kunnen een verschuiving van de exploitatie met een jaar tot gevolg hebben.   
 
 

                                                      
25 In het begin van de omvorming werd een omlooptijd van 4 of 8 jaar aangehouden. Aangezien de omvorming nu 
grotendeels achter de rug is, wordt overgeschakeld op 12 jaar.  
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Tabel 29: Kapregeling (BT= bestandstype; M=mengingswijze; I= Inheems karakter) 

Legende 
X = normale dunning na 12 jaar 
O = facultatieve terugkeer na 4 jaar 
h =  gedeeltelijke hakhoutkap 
T = aanduiden en dunnen rond toekomstbomen 
E = eindkap bij populieren 
Z = facultatieve zuivering 

 

Nr.* Reeks 
Opp.  
(ha) 

Hoofd- 
bmsrt (a) 

Plantjaar 
van...tot…  BT(b) I(c) M(d) 

2012-
13-14 2015 

2016-
17-18 2019 

2020-
21-22 2023 

2024-
25-26 2027 

2028-
29-30 2031 BT31 I31 M31 

1a Þ 1 2,80 zE/B 1900 LH I/E G  O  X  O  O  X LH I G 

1b 1 0,83 *Po 1989-92 LH E H  O  Ei(*Po)   O  O  T LH I G 

2a 1 2,10 zE/tKa 1900-2008 LH I G  O  X  O  O  X LH I G 

3a Þ 1 1,66 zE/aE 1880 LH I/E G  O  X  O  O  X LH I G 

3y Þ 1 0,49 nvt nvt pOp nvt nvt                pOp nvt nvt 

4a Þ 1 1,56 tKa/zE 1900 LH E/I G  O  X  O  O  X LH I/E G 

5a 1 1,43 B/zE 1900-2008 LH I G  O  X  O  O  X LH I G 

6a Þ 1 2,26 zE/tKa 1870 LH I/E G  h  X  O  h  X LH I G 

7a Þ 1 1,60 gem. LH 1870-2008 LH I G  O  X  O  O  X LH I G 

8a Þ 1 2,27 zE 1900-2008 LH I G  O  X  O  O  X LH I G 

8b 1 3,00 gem. LH 2001-2002 LH I G  h  O  O  h  Ei(*Po)  LH I G 

9a Þ 1 1,41 zE 1880-2008 LH I H  O  X  O  O  X LH I H 

10a Þ 1 1,79 gem. LH 1880-2008 LH I/E G  h  X  O  h  X LH I/E G 

11a 1 1,62 gem. LH 1900 LH I/E G  h  X  O  h  X LH I G 

11b 1 0,81 zBe/tKa 1994 LH I/E G  O  X  O  h  X LH I/E G 

11c Þ 1 2,96 zE 1997 LH I G  O  T  O  O  T LH I G 

12a 2 0,34 gem. LH 1970 LH I G  O  O  h  O  O LH I G 

12b 2 1,01 zE/tKa 1910-2004 LH I/E G  O  O  X  O  O LH I/E G 

12c 2 0,66 gem. LH 1997-2004 LH I G  T  O  T  O  O LH I G 

12x 2 2,47 nvt nvt pOp nvt nvt                pOp nvt nvt 

13a 2 2,54 gem. LH 1870-2004 LH I G  O  O  X  O  O LH I G 

13b 2 1,23 gem. LH 1890-1980 LH I/E G  O  h  X  O  h LH I G 

13c 2 1,29 gem. LH 1997-2000 LH I G  T  O  T  O  O LH I G 
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Nr.* Reeks 
Opp.  
(ha) 

Hoofd- 
bmsrt (a) 

Plantjaar 
van...tot…  BT(b) I(c) M(d) 

2012-
13-14 2015 

2016-
17-18 2019 

2020-
21-22 2023 

2024-
25-26 2027 

2028-
29-30 2031 BT31 I31 M31 

14a 2 2,05 gem. LH 1925 LH I G  O  O  X  O  O LH I G 

14b 2 1,38 zE 1910 LH I/E G  O  O  X  O  O LH I G 

14c 2 1,49 gem. LH 2002 LH I G  T  O  T  O  O LH I G 

14x 2 1,64 nvt nvt pOp nvt nvt                pOp nvt nvt 

14d 2 0,52 gem. LH 2010-2011 LH I G  O  O  T  O  O LH I G 

15a 2 1,74 gem. LH 1910 LH I/E G  O  O  X  O  O LH I G 

15b Þ 2 2,34 gem. LH 1910 LH I G  O  O  X  O  O LH I G 

16a 2 2,68 zE 1880 LH I G  O  O  X  O  O LH I G 

16b 2 1,30 gem. LH 2002-2006 LH I G  T  O  T  O  O LH I G 

17a Þ 2 1,37 B 1900 LH I G  O  O  X  O  O LH I G 

17y 2 1,00 nvt nvt pOp nvt nvt                pOp nvt nvt 

18a 2 1,18 B 1880 LH I G  O  O  X  O  O LH I G 

18b Þ 2 1,39 gEd/*Po 1955-1984 LH I/E G  O  O  Ei(*Po)/T  O  T LH I G 

19a Þ 3 3,62 gem. LH 1910-1990 LH I/E G  X  O  O  X  O LH I/E G 

20a Þ 1 4,30 gem. LH 1860-1974 LH E/I G  O  X**  O  O  X LH I/E G 

21a 1 2,46 zE 1900-2008 LH I G  O  X  O  O  X LH I G 

22a Þ 3 1,60 gem. LH 1895-1990 LH I G  O  O  O  X  O LH I G 

22b 3 0,54 gem. LH sv 2002 LH I G  X  T  O  T  O LH I G 

23a Þ 3 2,18 zE/gEd 1895-1976 LH I G  O  O  O  X  O LH I G 

23b Þ 3 0,98 gem. LH 1880-1974 LH I G  O  O  O  X  O LH I G 

23c 3 2,66 zE 1997 LH I G  O  T  O  O  T LH I G 

24a 3 1,15 gem. LH 1910-1984 LH I G  O  O  O  X  O LH I G 

25a 3 1,27 B/*Po 1910-1984 LH I/E G  X  O  O  X  O LH I G 

26a 3 1,72 *Po/gEs 1982 LH E G  Ei(*Po)   O  O  O  T LH I G 

27a 3 1,70 gem. LH 1925-1979 LH I G  h  O  O  h  O LH I G 

28a 3 2,47 zE/B 1910-2001 LH I G  h  O  O  h  O LH I G 

29a 3 1,72 gem. LH 1920-1960 LH E/I G  X  O  O  X  O LH I/E G 

30a Þ 3 1,95 zE/gEd 1910-1974 LH I/E G  X  O  O  X  O LH I G 

30b 3 1,21 gem. LH 1997 LH I G  T  O  O  T  O LH I G 

30c 3 1,04 gem. LH 1997 LH I G  T  O  O  T  O LH I G 

30x 3 2,33 nvt nvt pOp nvt nvt                pOp nvt nvt 
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Nr.* Reeks 
Opp.  
(ha) 

Hoofd- 
bmsrt (a) 

Plantjaar 
van...tot…  BT(b) I(c) M(d) 

2012-
13-14 2015 

2016-
17-18 2019 

2020-
21-22 2023 

2024-
25-26 2027 

2028-
29-30 2031 BT31 I31 M31 

31a 3 4,06 gem. LH 2004 LH I G  T  O  O  T  O LH I G 

31t Þ 3 1,11 nvt nvt pOp nvt nvt                pOp nvt nvt 

31x 3 3,73 nvt nvt pOp nvt nvt     O  O  T  O LH I G 

31y 3 0,71 nvt nvt pOp nvt nvt     O  O  T  O LH I G 

32a Þ 2 1,10 gem. LH 1910-1950 LH I G  O  h  X  O  h LH I G 

32y 2 0,40 nvt nvt pOp nvt nvt                pOp nvt nvt 

33a 2 2,75 gem. LH 2008 LH I G  O  O  O  O  O LH I G 

34a 2 1,40 gem. LH 2002 LH I G  T  O  T  O  O LH I G 

34b 2 1,26 gem. LH 2010-2011 LH I G  O  O  T  O  T LH I G 

35a 2 1,00 gem. LH 2010-2011 LH I G  O  O  T  O  T LH I G 

35y 2 0,42 nvt nvt pOp nvt nvt                pOp nvt nvt 

 
(a)  zE = Zomereik; aE=Amerikaanse eik; B=Beuk; *Po=populier; zBe=Zachte berk; tKa= Tamme kastanje; gEs=Gewone es; gEd = Gewone esdoorn; gem. LH=gemengd loofhout 
(b)  LH=Loofhout; L+N=Loofhout en naaldhout; N+L=Naaldhout en loofhout; NH=Naaldhout; pOp= permanente open plek 
(c)  I= Inheems (inheemse boomsoorten >= 90 % van het grondvlak (G)); I/E= Inheems + Exoot (50% van het G < inheemse boomsoorten < 90 % van het G); E/I=Exoot+Inheems 

(30% van het G < inheemse boomsoorten < 50 % van het G); E=Exoot (inheemse boomsoorten < 30% van het G) 
(d)  H=Homogeen (homogeen: 1 boomsoort > 80 % van het G) G=Gemengd (1 boomsoort <= 80% van het G) 
 
*: bestanden met één of meerdere te behouden zware/oude/merkwaardige bomen, worden gemarkeerd met “Þ” 
**: eerstkomende dunning in bestand 20a: kap van eliteboom van es, wegens hoge gevoeligheid aan bacteriekanker 
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4.6 Bosexploitatie 
Volgens de bodemkwetsbaarheidskaart (zie kaart 2.12 in bijlage), opgesteld in opdracht van het 
Agentschap voor Natuur en Bos, behoren de Galgebossen tot exploitatiecategorie 3 (Goris et al., 
2005). Zoals in paragraaf 2.2.4. reeds besproken, zijn dit matig gedraineerde niet-zandige bodems en 
stuwwatergronden die exploitatiemachines op vaste ruimingspistes toelaten, met echter de 
dwingende voorwaarde dat de bodem voldoende droog moet zijn om de technische berijdbaarheid 
van de pistes te verzekeren.  
Het belang van het actuele vochtgehalte tijdens de exploitatie kan niet voldoende benadrukt worden. 
Dit wordt ook aangegeven door het onderscheid dat op de kaart gemaakt wordt tussen matig 
kwetsbare (drainageklasse d) en zeer kwetsbare bodems (drainageklasse h).  
De lemige bodems zijn voldoende draagkrachtig voor een bosexploitatie als ze droog zijn, maar 
kunnen na een regenbui het grootste deel van hun draagkracht verliezen. Daarom zal de exploitatie in 
de nazomer gepland worden, omdat de bodem dan het meeste kans heeft om uitgedroogd te zijn. 
Bijkomend wordt voorzien dat tijdens en na regenperioden geen machines in het bos toegelaten 
worden. Indien nodig zal een rupskraan en/of een lier ingeschakeld worden. 
De biocenose-overlay is vooral gebaseerd op de BWK en de boshistoriek. Ze geeft aan dat er oud 
bos aanwezig is en dat met de ecologische waarden die hiermee samengaan ook rekening dient 
gehouden. 
 
Op kaart 4.5 staan de verharde en halfverharde wegen in en rond het bos aangeduid. Deze dienen 
als belangrijkste invalswegen voor de exploitanten. In het bos sluiten ze aan op vaste 
exploitatiewegen die onverhard zijn. Op het terrein zullen uitsleeppistes worden bepaald in onderling 
overleg tussen de boswachter en de houtexploitant, waarbij de nodige opvolging voorzien wordt. 
 
Op de kaart staan ook zes tijdelijke houtstapelplaatsen in de onmiddellijke nabijheid van openbare 
wegen weergegeven.  
 
De meeste bestaande wandelwegen worden zowel voor recreatie als voor houtexploitatie gebruikt. Ze 
worden wanneer nodig hersteld. Na elke exploitatie wordt de toestand van de wegen 
geïnventariseerd en worden de nodige herstelmaatregelen uitgevoerd. Een goed wegennet zorgt 
ervoor dat zowel recreanten als exploitanten maximaal op deze wegen blijven en verminderen aldus 
schade en verstoring (sluikpaden, verbreding van wegen,…) in de bestanden zelf. 
 
In alle bestanden geldt een schoontijd van 1 maart tot 15 augustus. In deze periode mag niet geveld 
noch geruimd worden in het bos.  
De hier vastgelegde schoontijd begint enerzijds een maand vroeger dan de standaard schoontijd26, 
wegens het voorkomen van waardevolle voorjaarsflora in het bos, en loopt anderzijds wat langer door 
ter bescherming van bepaalde broedvogels zoals o.a. Wespendief, Gekraagde roodstaart, 
Zomertortel, …   
Bijkomend wordt de schoontijd in een zone van 1 à 3 ha rond de poelen met kamsalamander, 
uitgebreid tot 30 september. Momenteel gaat het slechts om twee zones, nl. rond de poelen in 
bestand 11c en 30x, maar dit zal uitgebreid worden indien de geplande poeleninventarisaties leiden 
tot bijkomende vindplaatsen (zie 4.8.4 Poelen).  
 
Deze schoontijd kan ten alle tijde aangepast worden indien dit om natuurbeschermingsredenen nodig 
zou zijn (bv. amfibieëntrek in bepaalde zone, vleermuizen, …).  Zo worden bomen met aanwezigheid 
van vleermuizen in de mate van het mogelijke gespaard. Mocht vellen toch noodzakelijk zijn, dan zal 
dat bij voorkeur gebeuren in de periode september-oktober. 
 
In de kapregeling worden de omlooptijden ruim genomen om verstoring en beschadiging door 
exploitatiemachines tot een minimum te beperken. 

                                                      
26 Standaard schoontijd: van 1 april tot 30 juni 
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4.7 Brandpreventie 
Op kaart 4.6 staan de (half)verharde wegen in en rond het bos aangeduid. Deze zijn vlot toegankelijk 
voor de hulpdiensten. Langsheen de Sint-Pieterstraat liggen een 13-tal hydranten waar door de 
brandweer water kan afgetapt worden. Een 14de hydrant is gelegen op het kruisput van de 
Galgestraat en de Meiboomstraat. 
De belangrijkste preventie zal bestaan uit sensibilisatie en regelmatig toezicht. Aangezien er bijna 
geen naaldhout in het bos voorkomt is de kans op brand sowieso gering. 
 

4.8 Open plekken 
Kaart 4.2: Beheer in de open ruimtes en bosranden. 
 
Momenteel wordt 13 % (14 ha) van het bosdomein ingenomen door open ruimte (zie kaart 2.13 en 
4.1). Een deel hiervan is momenteel nog akker (ecologisch niet waardevol). Deze bestanden (31x en 
31t – 4.4 ha) zullen in 2015-2016 omgezet worden naar bos via spontane verbossing, eventueel in 
combinatie met een beperkte aanplant.  
Bijgevolg zal de open ruimte in de komende planperiode nog 9 % (10 ha) innemen van het volledige 
domeinbos. 

4.8.1 Grasland 

4.8.1.1 Graasweide 

Vier bestanden met een totale oppervlakte van ca 7 ha worden jaarlijks begraasd met koeien van een 
naburige landbouwer. Er wordt gestreefd naar een veebezetting van 2 GVE/ha op jaarbasis, 
nulbemesting en een verbod op bestrijdingsmiddelen. Dit is reeds zo voor de bestanden 3y, 12x, 14x. 
Voor het bestand 30x wordt een uitzondering gemaakt, aangezien het een huisweide van een boer 
betreft met melkvee. 
 
Langsheen het pad tussen bestand 12x en 17y, onder een ijle struiklaag, bevindt zich een stabiele, 
maar kleine populatie van Gulden sleutelbloem. Het beheer is er op gericht om (1) de Gulden 
sleutelbloem te behouden in de rand, en (2) te zorgen dat ze zich ook in het aangrenzende weiland 
vestigt. Gulden sleutelbloem is immers een soort van graslanden. 
Om de soort niet kwijt te raken in de rand, is voldoende lichtinval essentieel. Daarom wordt geopteerd 
de struiken in een hakhoutbeheer te stoppen. De rij populieren die het weiland tot voor kort 
afboordde, werd recent gekapt wegens dezelfde reden. 
Om de soort terug in haar natuurlijke biotoop (het grasland) te krijgen, zal het weiland verder 
verschraald worden27. De huidige begrazing door koeien wordt verder gezet, waarbij ervoor gezorgd 
wordt dat het weiland steeds zeer kort de winter ingaat. Aangezien er in het weiland geen andere, 
bijzondere soorten voorkomen, kan daar volop voor gegaan worden. 
Na vijf jaar zal dit beheer geëvalueerd worden en indien nodig aangepast. 
 
Bestand 32y (0.4 ha) is een voormalige akker die reeds een aantal jaar braak ligt en waar zich een 
ruigte op ontwikkeld heeft. Deze zal vanaf 2012 begraasd worden zonder bemesting. Recent (2010) 
werd er langsheen de bosrand met 32a een rij knotwilgen aangeplant die om de 6 à 8 jaar geknot zal 
worden.  
 
Ook de knotwilgen aan de rand van bestand 3y zullen regelmatig geknot worden. Naast de huidige rij 
knotwilgen (rand met bestand 3a), zal er aan de westzijde van het bestand nog een extra rij 
knotbomen aangeplant worden.  

                                                      
27 Er is nog maar sinds 2009 een nulbemesting ingesteld  
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4.8.1.2 Bestand 17y - streefdoel heischraal graslan d 

Bestand 17y werd recent met 0.4 ha uitgebreid, richting 17a. Dit extra stuk werd begin 2011 open 
gemaakt. De totale oppervlakte van het bestand bedraagt nu 1 ha.  
 
Het oorspronkelijke bestand 17y (0.6 ha) kan momenteel bestempeld worden als een 
overgangssituatie tussen een kapvlakte en een matig voedselrijk grasland met vrij veel witbol. Er zijn 
echter ook soorten die verwijzen naar het heischrale: Pilzegge, Vingerhoedskruid (ook 
kapvlaktesoorten), Tormentil en Valse salie. Na een plagexperiment in 2009 (op een beperkte 
oppervlakte) zijn daarenboven Struikhei en Fraai hertshooi terug (beperkt) beginnen ontkiemen, na 
een tijdelijke afwezigheid. Op de BWK (inventarisatie 1997-1998) wordt gesproken van een zwak 
ontwikkelde droge struikheidevegetatie (cg°). 
 
Doel is om deze kleine heischrale elementen door plaggen en een doorgedreven maaibeheer verder 
te ontwikkelen, en zo tegen het eind van de planperiode te komen tot een heischraal grasland. 
 
Zolang de dominante fase met witbol (die zich ook na het plaggen terug inzaait) niet doorbroken is, is 
er een eerste maaibeurt in de eerste helft van juni (vóór de zaadzetting van witbol) gepland, en een 
tweede in september. Eénmaal de witbolfase voorbij, zal de eerste maaibeurt verschoven worden 
naar de tweede helft van juni (of eventueel juli28), om een aantal kruiden de kans te geven zaad te 
produceren. 
 
Door de randen van het perceel slechts één keer om de paar jaar te maaien (gefaseerd), wordt een 
geleidelijke overgang naar het aangrenzende bos gecreëerd met ontwikkkeling van een 
bramenstruweel. Aan de zuidelijke rand van het perceel zorgt het bramenstruweel voor afscherming 
van het aangrenzende grasland (gelegen buiten bosdomein).  

4.8.1.3 Andere grazige vegetaties 

Andere grazige vegetaties met een zekere oppervlakte, vinden we terug in de geboortedreef in 
bestand 8b en een recente open strook langsheen de Galgestraat (tussen bestand 18a en 19a - zie 
kaart 2.21). Deze open strook  is bijzonder gegeerd door vlinders (o.m. kleine ijsvogelvlinder, 
eikenpage,…). 
 
Volgens de vegetatie-opnames behoren ze tot de klasse der matig voedselrijke graslanden. 
Aangezien er momenteel nog veel witbol voorkomt in deze “graslandjes”, is een doorgezet 
maaibeheer nodig om tot een meer bloemrijk grasland van het type Glanshaverhooiland te komen. Dit 
houdt in dat deze vegetaties twee keer per jaar gemaaid worden. 
Hiertoe wordt hetzelfde maairegime aangehouden als in bestand 17y (zie 4.8.1.2): een eerste 
maaibeurt in de eerste helft van juni (vóór de zaadzetting van witbol), en een tweede in september. 
Eénmaal de witbolfase voorbij, zal de eerste maaibeurt verschoven worden naar de tweede helft van 
juni.  
 
De grazige vegetatie langsheen de Galgestraat, tussen bestand 18a en 19a, zal over een totale 
breedte van 20 m (10 m langs beide zijden van de weg) volgens dit maairegime gemaaid worden. 
Voor wat betreft de geboortedreef volgen enkel de buitenkanten dit maairegime. De centrale zone 
wordt, net als de rest van de wandelpaden, 5 x per jaar gemaaid.  
 
Daarnaast werd er bij de meest recente bebossingen langsheen de bosrand ruimte gelaten voor een 
open vegetatiestrook van 4 à 6 m breed (bestanden 11c, 12c, 14d, 31a, 33a, 34b, 35a), over een 
totale lengte van ca 1700 m (= ca 0.85 ha). Deze vormt samen met een struikengordel van ca 10 m, 
een typische mantel- en zoomvegetatie (zie ook 4.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling). Er wordt 
geopteerd voor een vrij hoge maaifrequentie van de zoom, nl. 2 keer per jaar met afvoer van maaisel. 
Zo kunnen de distels onder controle gehouden worden, en blijft de goede verstandhouding met de 
naburige landbouwers behouden. 
 
Aanvullend komen er nog eens ca 0.3 ha (= 460 m x 6 m breed) zomen voor zonder een 
mantelvegetatie. Ook deze worden 2 keer per jaar gemaaid met afvoer van het maaisel. 
 

                                                      
28 Aante raden in natte koude voorzomers 
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4.8.2 Boomgaard 
De boomgaard in bestand 31t werd recent uitgebreid met extra appel-, peren- en pruimenbomen (zie 
Figuur 17). Momenteel wordt het perceel gebruikt als graasweide met normale bemesting (door I. 
Wittouck – zie bijlage 3), samen met het aanliggende grasland dat eigendom is van het OCMW Ieper.  
Het is de bedoeling om op termijn over te gaan naar een begrazing met een veebezetting van 2 
GVE/ha, nulbemesting en zonder bestrijdingsmiddelen, en dit over het volledige terrein. Dit kan echter 
pas gerealiseerd worden eens het aanliggende grasland verworven wordt en de bijhorende pacht 
beëindigd. 

Figuur 17: Beplantingsschema van de boomgaard in bestand 31t 

 
 

4.8.3 Wildakker 
Bestand 35y (voormalig akkerland) wordt in 2011 omgevormd tot een wildakker die jaarlijks zal 
ingezaaid worden met granen ten voordele van de overwinterende akkervogels. Hiervoor baseren we 
ons op een onderzoek uitgevoerd door Dochy en Hens (2005), op vraag van het provinciebestuur van 
West-Vlaanderen, naar maatregelen die nuttig zijn voor het versterken van natuurwaarden in het 
landbouwgebied.  
 
Op een wildakker worden specifiek gewassen geteeld die veel geschikt zaad produceren of voor 
insectenrijke situaties zorgen (nectar, structuur, …). Dit blijkt een zeer efficiënt middel om zowel ‘s 
zomers als ‘s winters in voedsel te voorzien voor een brede waaier aan soorten. Niet alleen 
zaadetende akkervogels (mussen, vinkachtigen, Geel- en Grauwe gors, Patrijs, …) profiteren hiervan, 
maar ook heel wat zangvogels die van ongewervelden leven (Zanglijster, Heggemus, Merel, …). 
Deze percelen hoeven daarenboven niet al te groot te zijn, een maximum van 0,5 ha per plot wordt 
als voldoende ervaren. 
Bestand 35y is 0.4 ha groot, heeft een goede zuidwestelijk gerichte oriëntatie en is bijgevolg 
uitermate geschikt. 
 
Er wordt geopteerd voor het inzaaien van granen zonder extra bemesting. Afwisselend zullen tarwe, 
haver en spelt ingezaaid worden. Deze granen zullen de eerste jaren nog gebruik kunnen maken van 
de resterende bemesting van het voormalige landbouwgebruik. Halverwege de beheerplanperiode  
zal bekeken worden of de granen nog voldoende zaad produceren. Indien dit niet het geval blijkt, dan 
zal overgegaan worden tot bebossing van het bestand.  
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4.8.4 Poelen 
Kaart 4.4: Beheer van de poelen. 
 
Poelen zijn een heel belangrijke biotoop aangezien het ondiepe water snel opwarmt in het voorjaar en 
een geschikte voortplantingsplaats vormt voor vooral insecten en amfibieën. Dit geldt ook voor 
bospoelen aangezien het kronendak in de vroege lente nog niet gesloten is. In februari kunnen eitjes 
afgelegd worden en tegen juni, als de poelen beginnen uit te drogen, is de ontwikkeling afgerond 
(Govaere & Vandekerkhove, 2005). 
 
Momenteel zijn er 29 poelen in de Galgebossen: zes daarvan liggen in weiland en dien(d)en als 
veedrinkpoel, drie liggen in recent beboste bestanden en 22 in oudere bosbestanden  
Er worden vier nieuwe poelen gegraven tijdens dit beheerplan: één in een toekomstige wildakker 
(35y) één in recent bos (12c) en twee in nog aan te leggen bos (31x), telkens aan de bosranden.  
Tabel 30 geeft een beknopt overzicht van de poelen. Een meer gedetailleerde beschrijving (toestand 
2010) is terug te vinden in bijlage 12. 
 
Tot nu toe werd kamsalamander enkel aangetroffen in de poelen in bestand 11c (recent bos) en 30 x 
(aan de rand van het weiland). Hoogstwaarschijnlijk komt de soort ook nog in andere poelen voor. 
Daarom zullen alle poelen gedurende de komende beheerperiode twee maal geïnventariseerd 
worden op amfibieën (begin en eind van de beheerperiode), om zo de evolutie van de poelen op te 
volgen en te zien of er vorderingen gemaakt worden in de verspreiding van in het bijzonder 
kamsalamander en vinpootsalamander. Hiervoor zullen vrijwilligers van Natuurpunt aangesproken 
worden. Indien nodig kunnen ook ANB-arbeiders ingeschakeld worden. 
 
Ruimen 
Van de bestaande poelen zijn er de afgelopen jaren reeds 16 geruimd. Er wordt een cyclisch beheer 
ingesteld waarbij elke poel om de 12 jaar geruimd wordt. Om de werklast te spreiden worden de 
reeksen van de kapregeling gevolgd, zo worden er om de 4 jaar ongeveer 10 poelen geruimd. Er 
wordt steeds geruimd het jaar na exploitatie van het omringende bestand. 
 
Om zo weinig mogelijk verstoring te hebben, zal geruimd worden in de periode tussen half september 
en begin november. Dan staat het grondwaterpeil het laagste en is het voortplantingsseizoen van de 
amfibieën voorbij.  
Andere beheerrichtlijnen die bij het ruimen in acht genomen zullen worden, zijn: 
- kleine veldjes fonteinkruiden en zeggen, Grote lisdodde en Riet worden gespaard (positief voor 

libellen); 
- er wordt gefaseerd gewerkt; minimaal 10% van de oever- en watervegetatie wordt in stand 

gehouden; 
- indien mogelijk zal nat gebaggerd worden, waarbij enigszins 'slordig' gewerkt wordt. Niet al het 

organisch materiaal en modder zal van de bodem verwijderd worden; 
- er wordt gewerkt met zo licht mogelijk materiaal; 
- het geruimde materiaal wordt nog een tijdje aan de oevers van de plas gelaten om meegeschepte 

organismen de kans te laten terug de poel te bereiken. 
(Bron beheerrichtlijnen: Govaere & Vandekerkhove, 2005; Ketelaar, 2001) 
 
Gefaseerd plaggen van de oevers  
Tegelijkertijd met het ruimen zal een deel van de oever (max. 25 %) wat extra afgeschraapt worden, 
waarbij verlandingsvegetaties gespaard worden. Dit is positief voor libellen en amfibieën. 
 
Beheer specifiek voor de bospoelen 
Om de water- en oevervegetatie van de bospoelen voldoende ontwikkelingskansen te geven, zal 
gezorgd worden voor voldoende lichtinval. Langsheen de zuidkant van de poelen worden alle bomen 
weggenomen, kleine struiken mogen blijven staan tot ze op hun beurt teveel licht wegnemen. De 
andere zijden worden slechts gedeeltelijk vrijgesteld, zodat er nog bomen over blijven om beschutting 
en slaapplaats te bieden aan fauna.  
Dit wordt gekaderd in een periodiek hakbeheer (omlooptijd 12 jaar), waarbij de hakhoutkap steeds 
samen met de expoitatie van het omringende bestand gebeurt.  
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De knotwilgen rond de poel in bestand 11c worden om de 6 à 8 jaar geknot.  
 
Makkelijk toegankelijke poelen met een grazige oever zullen onderworpen worden aan een cyclisch 
maaibeheer in functie van libellen (1 x per jaar, met afvoer van maaisel). Hierbij zal men steeds een 
deel van de planten laten staan die dan bij de volgende maaibeurt meegenomen worden (gefaseerd 
maaien). Waar mogelijk wordt dit meegenomen met de maaiwerken op de openbare paden. 
Uitzonderlijk zal bij sommige poelen gefaseerd handmatig gemaaid worden met de bosmaaier.   
 
Beheer specifiek voor de poelen gelegen in weiland 
Aangezien melkvee niet meer uit poelen mag drinken, zullen de poelen in de weilanden 30x en 32y 
volledig afgerasterd worden. In de andere weilanden, waar geen melkvee graast, zullen de poelen 
deels afgerasterd worden, ter beperking van overmatige oeverbetreding door vee. Om voor variatie te 
zorgen zullen enkele poelen volledig open blijven.  
De oevers van de poelen in bestand 30x zullen - net als sommige bospoelen - regelmatig gemaaid 
worden met afvoer van maaisel. In datzelfde bestand wordt met de boer afgesproken om niet te 
bemesten in een strook van 5 m rondom de poelen. 
 
 
De planning van de werken is terug te vinden in de tabel onder paragraaf 4.20. Planning van de 
beheerwerken. 
 

Tabel 30: Beknopte beschrijving van de poelen gelegen in de Galgebossen 

Bestandsnr. Nr. poel*  Type Omringend 
landgebruik Opp. (m²)**  Recent  

uitgegraven Recent geruimd 

Bestaande poelen 
1a 35 verbrede gracht bos 20 m²  2005 
1b 3 poel bos 96 m²  2004 
2a 5 poel bos 50 m²  2009 
3a 7 poel bos 56 m²  2003 
3y 8 poel weiland 35 m²  / 
4a 6 poel bos 18 m²  2003 
5a 4 poel bos 16 m²  2007 
6a 2 mote bos 950 m²  2007 
8b 1 poel recent bos 243 m² 2003 / 
10a 9 bomputten bos 1040 m²  2005 en 2008 
11c 13 poel recent bos 240 m²  2005 
12a 18 watergang bos > 200 m²  2004 + 2011 
14a 14 poel bos 238 m²  2011 
14b 16 poel bos 36 m²  2003 
14x 15 poel weiland 20 m²  / 
15b 19 poel bos 20 m²  2003 + 2011 
19a 17 poel bos 24 m²  / 
19a 21 poel bos 120 m²  2004 
19a 22 poel bos 48 m²  / 
19a 23 poel bos 100 m²  / 
19a 24 poel bos 176 m²  2004 
20a 11 poel bos 27 m²  2006 
20a 12 poel bos 120 m²  / 
21a 10 poel bos 112 m²  2006 
22a 25 poel bos 60 m²  2011 
30x 27 poel weiland 70 m² 1998 / 
30x 28 poel weiland 63 m²  / 

31a 29 poel 
recente 
aanplant 

200 m² 2006 / 

31t 26 poel weiland 182 m²  / 
32a 20 poel bos 16 m²  2011 
32y 32 poel weiland 150 m² 2009 / 
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Bestandsnr. Nr. poel*  Type Omringend 
landgebruik Opp. (m²)**  Recent  

uitgegraven Recent geruimd 

Nog aan te leggen poelen 

12c 34  
recente 
aanplant 

/ / / 

31x 30  
recente 
aanplant 

/ / / 

31x 31  
recente 
aanplant 

/ / / 

35a 33  
recente 
aanplant 

/ / / 

*: nummering: zie kaart 4.4 in bijlage 
**: ruwe schatting 
 

4.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling 
Kaart 4.2: Beheer in de open ruimtes en bosranden. 
 
Bij de recente bebossingen werden langs de meeste perceelsranden struikengordels aangelegd van 
ca. 10 m. Ook bij de toekomstige bebossingen zijn deze voorzien.  
 
Bij de eerste aanplantingen (rond 1996-1997) werden deze struikengordels aangeplant tot op 2 m van 
de bosrand (bestanden 11c, 12c, 23c, 27a, 28a, 29a, 30b&c en 32a). Deze bosranden - over een 
totale lengte van ca 1150 m - worden om de twee jaar opgesnoeid.  
 
Bij de meest recente aaplantingen werden deze struikengordels meestal gecombineerd met een open 
vegetatiestrook van 4 à 6 m breed (bestanden 11c, 12c, 14d, 31a, 33a, 34b, 35a), om zo een mantel- 
en zoomvegetatie te creëren. Momenteel hebben deze in de Galgebossen samen reeds een totale 
lengte van ca 1700 m. Het onderhoud van deze mantel- en zoomvegetaties bestaat uit het periodiek 
afzetten van de mantel (houtige component) en maaien van de zoom met afvoer van het maaisel 
(kruidachtige component). Vermits een golvende bosrand met veel variatie ecologisch het meest 
interessant is, gebeurt het afzetten (afhankelijk van de groei om de 10 à 15 jaar) gefaseerd. De zoom 
wordt twee keer per jaar gemaaid met afvoer van maaisel. Er wordt geopteerd voor deze vrij hoge 
maaifrequentie om de distels in bedwang te houden, en zo op goede voet te blijven met de naburige 
landbouwers.  
 
In de oudere bosbestanden staan de opgaande bomen tot tegen de bosrand. Daar zullen gedurende 
voorliggend beheerplan het overhangende hakhout en de bramen een tweetal keer afgezet worden 
en zullen tegelijkertijd de overhangende takken van de opgaande bomen gesnoeid worden. Dit over 
een lengte van ongeveer 3900 meter.De voornaamste reden hiervoor is goed nabuurschap. Langs de 
Galgestraat wordt hiermee ook de zichtbaarheid langs de openbare weg verzekerd.  
 

4.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van flo ra en fauna 
Het merendeel van deze maatregelen wordt reeds gemotiveerd en omschreven onder paragrafen 8, 9 
en 11. 
 
Voor de watergebonden fauna en flora (met name Kamsalamander en andere amfibieën) zal het 
herinrichten en openhouden van verschillende poelen (zie 4.8.4) een positief effect hebben. 
 
De plagwerken en het aansluitende maaibeheer in bestand 17y (zie 4.8.1.2) zijn maatregelen ter 
bevordering van heischrale soorten zoals o.a. Struikhei, Fraai hertshooi, Tormentil, …. 
 
Het hak- en middelhoutbeheer in de bestanden 6a, 8b, 10a, 11a, 11b, 12a, 13b, 27a, 28a en 32a (16 
ha), alsook het bosrandbeheer (ontwikkeling golvende mantel-zoom-vegetatie) over ca 1,7 km, zal 
aan soorten zoals Kamsalamander, Sleedoornpage, Kleine ijsvogelvlinder, Keizersmantel, … 
leefruimte bieden, alsook het habitat verbeteren voor een groot aantal vogels die gebonden zijn aan 
halfopen gebieden, randzones en struwelen. 
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De wildakker in bestand 35y (zie 4.8.3) komt niet enkel tegemoet aan de noden van overwinterende 
akkervogels, maar ook insectenetende zangvogels vinden hier een extra bron van voedsel.  
 
Dood hout en zware bomen worden zoveel mogelijk behouden, met een positief effect voor o.a. 
diverse vleermuissoorten, Zwarte specht, …. 
 

4.11 Dood hout en oude bomen 
De hoeveelheid dood hout, zowel staand als liggend, zal flink opgedreven worden. 
Bij de dunning worden bomen met holten systematisch behouden behalve wanneer ze potentieel 
gevaar voor recreanten opleveren. 
Spontaan afgestorven of ontwortelde bomen die geen gevaar voor de recreatie of moeilijkheden voor 
de bosexploitatie kunnen veroorzaken, zullen als dood hout in het bos blijven liggen. 
 
Oude bomen in het domeinbos zijn zeldzaam. Toch komen er verspreid in het bos enkele mooie 
exemplaren voor van o.a. boskers, zomereik, tamme kastanje, beuk. Naast deze opgaande bomen, 
zijn er aan de randen ook vrij oude knotbomen aanwezig met een hoge natuurwaarde. Niet enkel 
wilg, maar ook linde en haagbeuk komen voor als knotboom (zie Tabel 31). 
Deze zware bomen werden alle op kaart aangeduid om ze te vrijwaren van exploitatie (zie kaart 4.7). 
In het kader van dit beheerplan zullen de exacte coördinaten met behulp van GPS bepaald worden. 
Bijkomend werden ook enkele minder omvangrijke bomen geselecteerd die nooit zullen gekapt 
worden en verder mogen verouderen tot hun natuurlijke leeftijd bereikt is.  
Op te merken is, dat ook twee zware Amerikaanse eiken (bestand 3a en 30a – omtrek van resp. 2,60 
en 2,80 m) geselecteerd werden om te verouderen en af te sterven in het bos. De reden hiervoor is 
dat deze exoten – vanaf een bepaalde omtrek - een duidelijke meerwaarde hebben voor o.a. 
holenbroeders en vleermuizen. Het beheer in het omliggende bestand zal erop gericht zijn de 
verjonging zoveel mogelijk tegen te gaan, o.a. door beperkte vrijstelling. Mocht er toch teveel 
verjonging optreden, kan steeds overgegaan worden tot kap van de moederboom. 
 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18: Rij van zes Canada-
populieren met omtrekken van 2 
tot 2,6 m (bestand 31t) 

 

 
Uit ecologische doelstellingen: 
Over het algemeen is de hoeveelheid dood hout in de Galgebossen laag: de schatting uit de 
proefvlakken geeft 3,7 m3/ha staand dood hout (1,3 % van het totale houtvolume). Het aandeel dood 
hout (staand en liggend) zal de komende twee decennia minstens verdubbelen en ruim 4 % van de 
staande voorraad innemen. Om dit te bereiken zullen alle opportuniteiten worden benut, zoals 
windval, niet besmettelijke aantastingen, behoud van wegkwijnende bomen, … 
 
Ook het aantal dikke bomen is beperkt, wat zijn oorsprong heeft in het oorlogsverleden van het bos. 
Daarom is het een belangrijke doelstelling om de dikste bomen te behouden, indien geen problemen 
met uitzaaiing van exoten verwacht worden. 
In alle bestanden wordt geopteerd voor regulier dunnen met bevoordeling van inheems loofhout, 
waarbij de aanwezige loofbomen de kans krijgen ouder en dikker te worden. Er wordt gestreefd naar 
een tiental zware bomen per hectare. 
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Tabel 31: Lijst van zware, merkwaardige bomen – te vrijwaren van exploitatie (nummering: zie kaart 4.7) 

Knotbomen  
Nummer  Bestand  Soort  Aantal  Omtrek (m)  Opmerking  

1 7a Winterlinde  1,60 autochtoon BDW 
6 3y Kraakwilg 4 1,50 - 2,70 kwijnend, vertoont kernrot 

6 3y Schietwilg  4,00 
meest viriele in de rij, maar vertoont 
ook kernrot - autochtoon BDW 

8 11c Schietwilg 13 2,00 - 4,00 rondom poel 
12 32a Schietwilg  2,20 in rand van bestand - geknot in 2009 

25 7,9,10 Haagbeuk ca. 10 
gem. 0,2 tot 0,5; 
één van 1,5 

restanten van aanplant als veekering 
op oude boswal - autochtoon BDW 

      
Opgaande bomen  
Nummer  Bestand  Soort  Aantal  Omtrek (m)  Opmerking  

2 7a Beuk  2,30 randboom van het bestand  
3 6a Zomereik  3,00 boom langs de mote 
5 1a Beuk  2,75 staat in het bestand 
7 3a Amerikaanse eik  2,60 staat in het bestand 
9 23b Grauwe abeeel  1,80 staat in het bestand 

10 3a Tamme kastanje  3,25 staat in het bestand 
11 32a Canadapopulier  3,10 randboom van het bestand  

13 15b Gewone esdoorn  2,50 
in het bestand, vlakbij geselecteerde 
boskers 

14 17a Canadapopulier 3 2,30 - 2,45 oude bomen langs exploitatieweg 
15 18b Taxus 2 2,20 vlakbij tuin jachtwachtershuis 
16 30a Amerikaanse eik  2,80 staat in het bestand 

17 22a Zomereik  2,90 

randboom vlakbij jachtwachtershuis - 
tijdens WO I als steun om wagens uit 
te trekken 

18 19a Zomereik  2,60 idem 
19 23a Es  2,50 staat in het bestand 
22 19a Es  2,45 staat in het bestand 
23 20a Beuk  3,00 staat in het bestand 
24 8a Grauwe abeeel  1,90 staat in het bestand 
30 31t Canadapopulier 6 2,00-2,60 op een rij tussen knotboom en poel 
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4.12  Beheermaatregelen en richtlijnen m. b. t. de toegankelijkheid 

4.12.1 Plan wegennet – opengestelde boswegen 
Het toegankelijkheidsreglement voor het bos is te vinden in bijlage 13. 
Kaarten 4.8 t.e.m. 4.10 geven een overzicht van de wegen die voor de diverse categorieën 
bosgebruikers opengesteld zijn.  
 
Bosbezoekers die met de wagen komen, kunnen parkeren ter hoogte van de Gasthuisstraat op de 
parking van het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze biedt plaats aan een twintigtal auto’s. Er is ook 
fietsenstalling voorzien. 
Nabij deze parking ligt herberg ‘De Vuile Seule’, met aansluitend een private parking. Voor wie van 
het zuiden komt, is er een openbare parking ter hoogte van het Britse kerkhof.  
 
De Galgebossen bevatten ca 10 km voor de wandelaar toegankelijke paden (zie kaart 4.8). Een extra 
attractie is het blotevoetenpad, een pad van 150 m lang met 13 verschillende soorten bodems: natte 
modder, een bed van dennennaalden, keien, houten blokken,… 
Door Westtoer v.z.w werd een wandelroute uitgestippeld. van ca. 6,5 km 29. Deze 
Galgebossenwandelroute is bewegwijzerd met zeshoekige bordjes. Start- en eindpunt bevinden zich 
op de ANB-parking aan de Gasthuisstraat. 
 
Gezien de nabijheid van enkele manèges (Stal Leon, De Cayenne, …), werd ook met de ruiters 
rekening gehouden en werd ca 3 km paden voor ruiters toegankelijk gemaakt (zie kaart 4.9).  
 
Om ook tegemoet te komen aan de wensen van de mountainbikers, is er mogelijkheid om 
occasioneel - mits machtiging van ANB – het bos te doorkruisen. Deze tijdelijke ATF-routes lopen 
samen met de (permanente) ruiterpaden. 

4.12.2 Speelzones 
Kaart 4.8. Toegankelijkheid - wandelaars 
 
De huidige speelzone bevindt zich in het uiterste zuiden van het domein, ter hoogte van bestand 30a. 
Dit bestand is vrij structuurrijk en bestaat uit gemengd loofhout. Op termijn zal de speelzone echter 
verplaatst worden naar bestand 8b, aan de ingang van het domein. Dit bestand werd in 2001 
aangeplant met Zwarte populier en Zwarte els, en is nu nog vrij monotoon. In 2016 (na de hakhoutkap 
van Zwarte els in 2015) zal het opengesteld worden als speelzone. De oude speelzone wordt echter 
nog aangehouden tot 2020, tegen dan zal de speelzone in bestand 8b een heel stuk aantrekkelijker 
geworden zijn.  
 
Er gebeurt een jaarlijkse controle om gevaarlijke bomen tijdig te kunnen kappen. 

4.12.3 Recreatieve infrastructuur 
De recreatieve infrastructuur bevat reeds de noodzakelijke elementen, maar zal in de nabije toekomst 
nog verder uitgebreid worden.  
 
Zoals hoger reeds vermeld is er een parking van ANB (ca. 20 plaatsen) met fietsenstalling en 
picknicktafel ter hoogte van bestand 8b. Een tweede picknicktafel bevindt zich verder in het bestand 
aan het begin van de geboortedreef en met zicht op een vrij grote poel.  
De huidige drie zitbanken worden uitgebreid met nog eens twee zitbanken, zodat er verspreid over 
het bos steeds wel een zitplaats te vinden is.  
 
Centraal in het bos, ter hoogte van bestand 11c, staat een (gemetst) schuilhok dat recent 
gerestaureerd werd.  
 
Om de nodige informatie door te geven aan de bezoekers, worden twee extra (kleine) infoborden 
voorzien. Momenteel is er één groot infobord nabij de ANB-parking, aangevuld met twee kleine 
infoborden (één aan het voormalig jachtwachtershuis en één aan de ingang van het domein bij het 

                                                      
29 Tweede editie van het Galgebossenpad: wordt aangepast voor herdruk in de loop van 2011 
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Brits Kerkhof). De nieuwe infoborden zullen geplaatst worden aan de ingang tegenover de 
Elverdingseweg, en aan de ingang tegenover de wandelpaden Brandhoek en Vlamertinge dorp. 
 
Alle wandelpaden worden vijf keer per jaar gemaaid, over een breedte van 2 m. Enkel de Galgestraat 
wordt – waar mogelijk – over een breedte van 3 m gemaaid, om zo de toegankelijkheid voor zowel 
ruiters als wandelaars te garanderen. Dit wordt uitbesteed. De buitenkant van de dreven/paden wordt 
echter slechts occasioneel gemaaid (één à twee keer per jaar).  
Het blote voetenpad wordt in de zomermaanden meermaals gemaaid en jaarlijks gecontroleerd. 
Indien nodig worden herstellingen uitgevoerd. 
 
Gevaarlijke dreefbomen worden wanneer nodig gekapt in functie van de veiligheid. 
 

4.13 Beheermaatregelen en richtlijnen m. b. t. de j acht 
De jacht wordt normaliter niet verpacht in de Galgebossen. In geval van schade aan omliggende 
terreinen door wild of door beschermde soorten, kunnen deze worden aangepakt volgens de 
daarvoor bestaande mogelijkheden in de jachtregelgeving of de regelgeving inzake 
soortenbescherming.  
In het verleden werd de plaatsing van kansels op de rand van het bos toegestaan aan WBE 
Kemmelbeek, mits schriftelijke aanvraag. Dit blijft ook zo in de toekomst. 
 

4.14 Beheermaatregelen en richtlijnen m. b. t. de v isserij 
Er zijn geen viswaters aanwezig in de Galgebossen.. 
 

4.15 Beheermaatregelen en richtlijnen m. b. t. gebr uik van niet-houtige 
bosproducten 

Er zijn twee autochtone zaadbronnen van bekende origine erkend in de Galgebossen: een bosrand 
met Sleedoorn en een bestandje met Hazelaar (zie kaart 2.21).  
Sedert 2008 wordt de erkende locatie met sleedoorn verpacht voor zaadoogst.  
Hazelaar bracht tot nu toe onvoldoende op wegens overschaduwing door populier. Recent werden 
deze populieren weggenomen. Verwacht wordt dat Hazelaar in de toekomst voldoende zal 
produceren om –net als Sleedoorn - voor zaadoogst te verpachten.  
 

4.16 Beheermaatregelen en richtlijnen m. b. t. cult uurhistorische elementen 
Zie kaart 2.21. Bijzondere locaties. 
 
Bij de exploitaties zal voorzichtig omgegaan worden met de oude boswallen die ter hoogte van de 
bestanden 7a, 9a en 10a de oude bosgrens markeren. De knothaagbeuken die hoogstwaarschijnlijk 
als veekering op deze boswallen aangeplant werden, werden door Rövekamp & Maes (1999) 
daarenboven geïdentificeerd als vermoedelijk autochtoon (zie ook 2.3.3.8), net als de knotboom van 
winterlinde. De knothaagbeuken zullen om de de 6 à 8 jaar geknot worden en van verdere exploitatite 
gevrijwaard blijven. Ook de winterlinde wordt bewaard. 
 
Daarnaast zal ook de ‘mote’ in bestand 6a, nabij de herberg “De Vuile Seule” ontzien worden (zie 
2.1.1. Historisch overzicht). 
 

4.17 Beheermaatregelen en richtlijnen m. b. t. de m ilieubeschermende functie 
Niet van toepassing. 
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4.18 Beheermaatregelen en richtlijnen m. b. t. de w etenschappelijke functie 
In het kader van een onderzoek naar uitgangsmateriaal voor bosbouwkundig teeltmateriaal werden in 
de Galgebossen een boskers en een es als eliteboom (of “plusboom”) geselecteerd.  
Bij exploitaties zal voorzichtig omgesprongen worden met de plusboom van boskers in bestand 15a 
(zie kaart 2.21). Deze boskers blijkt immers – na testen door het INBO –zeer resistent te zijn tegen 
bacteriekanker. Hij dient dan ook behouden te blijven omwille van zaadoogst voor de aanleg van 
afstammingstesten en de eventuele mogelijkheid tot oogsten van entmateriaal. 
De es in bestand 20a daarentegen blijkt héél gevoelig voor bacteriekanker en zal dan ook bij de 
eerstkomende dunning uit het bos verwijderd worden. 
 
Ook nog te vermelden is de aanwezigheid van twee proefvlakken/meetpunten in de Galgebossen: 
- een permanent proefvlak van het bosvitaliteitsmeetnet van het INBO (level I-proefvlak) uitgezet, 

waar jaarlijks de kroontoestand van 23 zomereiken opgevolgd wordt.  
- een meetpunt (peilbuis) van het freatisch grondwatermeetnet van de VMM, waar twee keer per jaar 

de grondwaterstand en de kwaliteit van het grondwater wordt opgevolgd.  
Bij de exploitatie moet de bovengrondse structuur van de peilbuis gevrijwaard blijven. 
 

4.19 Werken die de biotische of abiotische toestand  van het bos wijzigen 
Tijdens de huidige planperiode worden vier extra poelen aangelegd (zie kaart 4.4). Aanleg van de 
poelen in de bestanden 12c en 35a is gepland voor 2011-2012, zodra de goedkeuring door 
Stedebouw er is.  
De twee poelen in bestand 31x zullen pas uitgegraven worden na 2015, na stopzetting van de huidige 
akkerbouw en de verbossing van het terrein..  
 
Met name voor de poel in bestand 12c is er goede hoop dat de kamsalamander vrij snel migreert 
vanuit de nabijgelegen poel in bestand 11c. 
 

4.20 Planning van de beheerwerken 
Tabel 32: Overzicht van de geplande werken (uitgezonderd kappingen, zie daarvoor Tabel 29: Kapregeling)  

 
 
 
 



Beheer bosbestanden
Bestand Beheerwerk Opp. (ha) Frequentie 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Nieuwe aanplanten

31x
SV in comb. met KV - jaar erop eventueel 
inboeten 3,73 1 x in planperiode x x

31y
SV in comb. met KV - jaar erop eventueel 
inboeten 0,71 1 x in planperiode x x

Aanplanten van 2010-2011
14d aanplant van 2010-2011: indien nodig inboeten 0,52 1 x in planperiode x
34b aanplant van 2010-2011: indien nodig inboeten 1,26 1 x in planperiode x
35a aanplant van 2010-2011: indien nodig inboeten 1,00 1 x in planperiode x
14d, 34b, 35a akkerdistelbestrijding 5,00 1x/jr eerste 8 jaar x x x x x x x x

Andere recente aanplanten

16b
5-jaarlijkse opsnoei van zwarte populier en 
fladderiep 1,30 2 x in planperiode x x

33a (populier) 1x doorgaan voor opsnoei, 5 jaar na aanplant 2,75 1 x in planperiode x
35a (fladderiep) 1x doorgaan voor opsnoei, 10 jaar na aanplant 1,00 1 x in planperiode x
22b, 31a, 33a, 34a akkerdistelbestrijding 5,00 1x/jr eerste 5 jaar x x x x x

Kap ziektegevoelige es

20a
kap van eliteboom van es, wegens hoge 
gevoeligheid aan bacteriekanker - bij 1ste dunning 1 stuk 1 x in planperiode x

Exotenbestrijding
volledig bos opvolging + eventuele nazorg avK (gefaseerd) 70 2 x in planperiode x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
bestanden 19a, 20a, 
21a, 22a en 22b + 
bosrand van 14b, 28a 
en 30a

nazorg Noorse esdoorn: uittrekken zodra 
zaailingen voldoende groot zijn 2 x in planperiode x x

volledig bos
aE-zaailingen maaien na kap & inplant inheems 
loofhout (gefaseerd) 70 2 x in planperiode x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Inplanten na kap aE

29a

inplanten van inheems loofhout na individuele kap 
van aE: 4 op 4 met es, boskers, linde, haagbeuk, 
… (geen esdoorn!) 1,72 1 x in planperiode x

3a idem 1,66 1 x in planperiode x

1a

eventueel inplanten van inheems loofhout na 
individuele kap van aE: 4 op 4 met es, boskers, 
linde, haagbeuk, … (geen esdoorn!). 2,80 1 x in planperiode x

4a idem 1,56 1 x in planperiode x
14b idem 1,38 1 x in planperiode x
20a idem 4,30 1 x in planperiode x

Aanduiden toekomstbomen (één jaar voor het dunnen cfr, kapregeling)
1b, 26a toekomstbomen aanduiden 1 jaar voor dunning 2,5 1 x in planperiode x
11c, 22b, 23c idem 6,2 1 x in planperiode x
12c, 13c, 14c, 16b, 
30b, 30c, 31a, 34a idem

12,4 1 x in planperiode x
14d, 18b, 34b, 35a idem 10,3 1 x in planperiode x
31x, 31y idem 4,4 1 x in planperiode x



Beheer dreven
Bestand Beheerwerk lengte Frequentie 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
8b opsnoei geboortedreef met es 365 2 x in planperiode x x

17a
eindkap van rij populier langsheen wandelpad 
(richting 12x) 118 1 x in planperiode x

Beheer open ruimtes
Bestand Beheerwerk Opp. (ha) Frequentie 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Graasweides
3y begrazen met 2 GVE/ha - nulbemesting 0,49 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

12x
begrazen met 2 GVE/ha - nulbemesting; tbv 
Gulden sleuelbloem steeds zéér kort de winter in 2,47 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

14x begrazen met 2 GVE/ha - nulbemesting 1,64 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
30x boer) 2,33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
32y begrazen met 2 GVE/ha - nulbemesting 0,40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Boomgaard

31t
begrazen: initieel geen beperkingen - op termijn 2 
GVE/ha + nulbemesting 1,11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

31t stamverzorging tegen vraat & snoei fruitbomen 1,11 jaarlijks x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Heischraal grasland
17y plaggen 1,00 1 x in planperiode x

17y

maaien met afvoer maaisel (1ste helft van juni+ 
sept; eens witbolfase doorbroken 2de helft juni + 
sept.) 0,85 2 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

rand 17y
randen slechts 1x om de paar jaar maaien => 
gefaseerd maaien (elk jaar 1/2 tot 1/3) 0,15 jaarlijks 1/2 of 1/3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Andere grazige vegetaties

18a

maaien met afvoer maaisel (1ste helft van juni+ 
sept; eens witbolfase doorbroken 2de helft juni + 
sept.) - strook van 10 m breed 0,15 2 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

19a idem 0,15 2 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Wildakker

35y
grondbewerking en inzaai van granen 
(afwisselend tarwe, haver en spelt) - evaluatie na 0,42 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x



Beheer bosranden, mantel-zoomvegetaties, …
Bestand Beheerwerk Hoeveelheid Frequentie 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Houtige bosranden - mantel
11c,12c,23c,27a,28a,
29a,30b&c,32a bosranden opsnoeien met zaagblad 1150 lm 1 x om de 2 jaar x x x x x x x x x x
1a&b,2a,3a,7a,11a,13
b&c,14a&b,15b,16a,3
2a

afzetten overhangend hakhout & bramen + 
opsnoeien overhangende takken van opgaande 
bomen 2180 lm

2 x in de 
planperiode x x

18a&b,19a,20a,21a,2
2a,23a&b,24a,25a,27
a,29a

afzetten overhangend hakhout & bramen + 
opsnoeien overhangende takken van opgaande 
bomen 1700 lm

3 x in de 
planperiode x x x

11c, 12c, 19a
cyclisch afzetten van mantelvegetatie - om de 5 jr 
1/2de à 1/3de afzetten 400 lm 1 x om de 5 jaar x x x x

14d, 31a, 33a, 34b, 
35a

cyclisch afzetten van mantelvegetatie - om de 5 jr 
1/2de à 1/3de afzetten 1100 lm 1 x om de 5 jaar x x x x

31x
cyclisch afzetten van mantelvegetatie - om de 5 jr 
1/2de à 1/3de afzetten (wordt aangeplant in 2015) 165 lm 1 x om de 5 jaar x x x

12x
struikengordel tussen pad en weide regelmatig 
afzetten (hakhoutkap) - tbv Gulden sleutelbloem 120 lm 3 x in planperiode x x x

23a, 23b oogstlocaties autochtone struiken vrijstellen 300 lm 3 x in planperiode x x x

Grazige vegetatiestroken aan rand van bos - zomen
14d,22b,30c,31a(deel)
,33a,34a&b,35y,35a

strook van 4m breed klepelen in kader van 
distelbestrijding (juni + aug.) 1500 lm 2 x per jaar x x x x x x x x

11c,12c, 31a(deel)
zoom maaien met afvoer van maaisel (4m breed) - 
juni+sept. 450 lm 2 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

14d,22b,30c,31a(deel)
,33a,34a&b,35y,35a

zoom maaien met afvoer van maaisel (4m breed) - 
juni+sept. 1500 lm 2 x per jaar x x x x x x x x x x x x

31x
zoom maaien met afvoer van maaisel (4m breed) - 
juni+sept. (start na aanplant in 2015) 165 lm 2 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x



Beheer andere  lijnvormige elementen
Bestand Beheerwerk Hoeveelheid Frequentie 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Knotbomen
11c knotbomen rond poel knotten - om de 6 à 8 jaar 13 stuks 3 x in planperiode x x x

3y
oude knotbomen aan rand weiland (rand met 
bestand 3a) knotten 5 3 x in planperiode x x x

3y
nieuwe rij knotbomen aanplanten langs westelijke 
rand van het weiland 6 1 x in planperiode x

3y
nieuw aangeplante knotbomen knotten - om de 6 à 
8 jr 6 2 x in planperiode x x

7a, 9a en 10a
autochtone knothaagbeuken knotten (laatst geknot 
ca. 2006) 10 3 x in planperiode x x x

31t oude schietwilg in weide knotten 1 3 x in planperiode x x x
31x knotbomen langs pad knotten 2 3 x in planperiode x x x

32 a
schietwilg aan bosrand knotten (laatst geknot in 
2009) 1 2 x in planperiode x x

32y jonge schietwilgen (aanplant 2010) te knotten 14 2 x in planperiode x x
34a, 34b jonge kraakwilgen (aanplant 2011) te knotten 16 2 x in planperiode x x

Totaal: 68 stuks

Hagen
8b snoeien van haag ter hoogte van de parking 75 lm 2 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

8a + deel 9a
haag van haagbeuk tot 2m hoogte - jaarlijks te 
scheren met klepelmaaier 130 lm 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

12x
meidoornhaag tot 1m hoogte - jaarlijks te scheren 
met klepelmaaier 125 lm 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

30c
grenshaag van meidoorn tot 1,5m hoogte - 
jaarlijks te scheren met klepelmaaier 85 lm 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

32y
grenshaag van meidoorn tot 1,5m hoogte -  
jaarlijks te scheren met klepelmaaier 50 lm 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x

30x
meidoornstruweel te snoeien met zaagblad tot ca. 
1,5m hoogte 230 lm 1 x om de 5 jaar x x x x

Onderhoud van wandel- en ruiternetwerk
Bestand Beheerwerk Hoeveelheid Frequentie 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Dienstgang
23c dienstgang langs Ganzenbeek jaarlijks klepelen 155 lm 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Blote voetenpad
16b blote voetenpad 3 x per jr maaien over 8m breedte 100 lm 3 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

16b
blote voetenpad: jaarlijks onderhoud en herstel 
van padinfrastructuur 100 lm 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Halfverharde wegen
34,34a,14c,16b, 32y, 
30b,30x,30a putten vullen met steenslag 1100 lm 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
30b,30x,30a, 32y herprofileren 500 lm 2 x in planperiode timing is afhankelijk van toestand van de weg en de beschikbare budgetten 
Overige wandelpaden

Wandelpaden - in 
maaibestek (zie kaart)

paden maaien over breedte van 2m - via 
uitbesteding 5.650 lm 5 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Wandelpaden - eigen 
arbeiders (zie kaart)

paden maaien tegen verbraming en/of grasgroei - 
door eigen arbeiders 2.240 lm 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Alle wandelpaden occasioneel snoeien van overhangende takken 9.750 lm 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x



Onderhoud van recreatieve infrastructuur
Bestand Beheerwerk Hoeveelheid Frequentie 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Parking
8b maaien parkeerstroken 300 m² 5 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8b maaien grasstroken op de parking 300 m² 3 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8b onderhoud verharding: aanvullen dolomiet 700 m² 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Overige
Onderhoud groot 
infobord

o.a. afwassen beglazing + eventuele 
herstellingswerken 1 bord 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Onderhoud klein 
infobord idem 5 borden 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Picnictafels maaien 2 x 15 m² 3 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Rustbanken maaien 5 x 6 m² 3 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wandelsluizen maaien 28 x 4 m² 2 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Toegankelijkheidsbord
en maaien 30 x 1 m² 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Bewegwijzeringspalen maaien 25 x 1 m² 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Afval afval ruimen langs alle paden 8.100 lm 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Barelen, sluizen, 
paardendoorgangen, 
… regulier onderhoud + herstel infrastructuur > 35 stuks 1 x per jaar x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Overige beheerwerken
Wat? Beheerwerk Hoeveelheid Frequentie
Afsluitingen (weiden) & toegangspoorten

heraanleg
3100 lm & 6 

poorten 1 x in planperiode
Grachten en waterlopen

ruimen van de Ganzenbeek - binnen bos 400 lm 1 x per jaar
afwisselend noord en 
zuid (elk jaar 1/2 van 
het bos)

ruimen van grachten die water van hogergelegen 
tuinen, akkers en weilanden afvoeren 4.000 lm 1 x om de 2 jaar
occasioneel ruimen na houtexploitaite 1.000 lm



Beheer poelen
G = graven poel; R = gedeeltelijk ruimen poel; M = gefaseerd maaien van oevers mét afvoer: H = hakbeheer van oevers
Bestand Nr. poel Type Omringend landgebruik Opp. (m²) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 jaarlijks Opmerking

1a 35
verbr. 
gracht bos 20 m² H R

1b 3 poel bos 96 m² H R populieren rondom kappen 
2a 5 poel bos 50 m² H R
3a 7 poel bos 56 m² H R

3y 8 poel weiland 35 m² R R
geen maaibeheer - minimum 1/3 openlaten 
als drinkpoel voor vee

4a 6 poel bos 18 m² H R
5a 4 poel bos 16 m² H R

6a 2 mote bos 950 m² H R M
maaibeheer voor gedeelte van de oever 
langs het pad - hakhoutbeheer op de mote

8b 1 poel recente aanplant 243 m² H R H R M
maaibeheer voor gedeelte van de oever 
langs het pad

10a 9 bomputten bos 1040 m² H R M
maaibeheer voor gedeelte van de oever 
langs het pad

11c 13 poel recente aanplant 240 m² H R

regelmatig knotten van knotbomen <- > 
beschaduwing (zie onder "Beheer 
lijnvormige lementen")

12a 18 watergang bos > 200 m² R H R
geheel geruimd na houtexploitatie dj. 2010 - 
grote potenties!

12c 34 poel recente aanplant G H R M

nieuw te graven poel, na goedkeuring 
Stedebouw in 2011-2012; maaibeheervoor 
gedeelte van de oever langs het pad

14a 14 poel bos 238 m² R H R M
14b 16 poel bos 36 m² R H R
14x 15 poel weiland 20 m² R R geen maaibeheer
15b 19 poel bos 20 m² H R geruimd na houtexploitatie dj. 2010

19a 17 poel bos 24 m² H R H R
nog te ruimen in begin planperiode + 
hakhoutkap rondom

19a 21 poel bos 120 m² H R H R

19a 22 poel bos 48 m² H R H R
nog te ruimen in begin planperiode + 
hakhoutkap rondom

19a 23 poel bos 100 m² H R H R
nog te ruimen in begin planperiode + 
hakhoutkap rondom

19a 24 poel bos 176 m² H R H R M struikhei aan rand van poel
20a 11 poel bos 27 m² H R
20a 12 poel bos 120 m² R H R nog te ruimen in begin planperiode
21a 10 poel bos 112 m² H R
22a 25 poel bos 60 m² H R H R geruimd na houtexploitatie dj. 2010

30x 27 poel weiland 70 m² R R M

regelmatig baggeren om verlanding tegen 
te gaan - maaibeheer voor gedeelte van 
de oever langs het pad

30x 28 poel weiland 63 m² R R M
eventueel maaibeheer oevers (indien 
nodig)

31a 29 poel recente aanplant 200 m² H R H R M
maaibeheer aan oevers om verbossing 
tegen te gaan

31t 26 poel weiland 182 m² R R

nog te ruimen in begin planperiode - 
minimum 1/3 openlaten als drinkpoel voor 
vee

31x 30 poel recente aanplant G H R
nieuw te graven poel na stopzetting 
akkerbouw ttz. na 2015

31x 31 poel recente aanplant G H R
nieuw te graven poel na stopzetting 
akkerbouw ttz. na 2015

32a 20 poel bos 16 m² H R geruimd na houtexploitatie dj. 2010
32y 32 poel weiland 150 m² R

35y 33 poel wildakker G R M

nieuw te graven poel, na goedkeuring 
Stedebouw in 2011-2012; maaibeheer 
voor gedeelte van de oever langs het pad
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