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1. Identificatie van het bos
1.1. Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten
Naam van het bos:

Brakelbos en Zegelsemse bosjes

Statuut: openbaar bos
Eigenaars:
OCMW Oudenaarde
Dienst Patrimonium
St.- Walburgastraat 9
9700 Oudenaarde
055/46 06 32
Vlaams Gewest
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel
Zakelijke of persoonlijke rechten:
Het deel van het Brakelbos in eigendom van het OCMW Oudenaarde wordt verhuurd aan de
gemeente Brakel. In de Zegelsemse bosjes wordt het jachtrecht verpacht aan dhr. Roland Van
Liefde (zie ook Tabel 1en § 2.4).

1.2. Kadastraal over zicht
Het kadastraal plan (kaart 1.2) en Tabel 1 geven gezamenlijk een overzicht van alle kadastrale
percelen die tot het plangebied behoren. De kadastrale oppervlakte bedraagt 56 ha 56 a 02 ca.
Hiervan behoort ruim 2 ha toe aan het Vlaams Gewest, de overige 54,5 ha zijn eigendom van het
OCMW van Oudenaarde.
Volgens de bestandsoppervlaktemetingen, berekend in een GIS-omgeving, beslaat de reële
1
oppervlakte 59 ha 09 a 31 ca .

Tabel 1. Kadastrale gegevens van het Brakelbos.
Gemeente

Afdeling Sectie

Grondnr.

Opp. (ha)

Brakel

2

A

58

16,3410

Brakel

2

A

62

2,9890

Brakel

2

A

63

0,1290

Brakel

2

A

65

7,1390

Brakel

2

A

66

0,5190

Brakel

2

A

67

0,1810

Eigenaar
OCMW
Oudenaarde
OCMW
Oudenaarde
OCMW
Oudenaarde
OCMW
Oudenaarde
OCMW
Oudenaarde
OCMW
Oudenaarde

Rechten
Bestandnr.
Huur Gemeente BR3a, 6a, 6b, 6c,
Brakel
7a
Huur Gemeente
BR1a
Brakel
Huur Gemeente
BR1a, BR8a
Brakel
Huur Gemeente
BR8a
Brakel
Huur Gemeente BR1a, 6a, 6b, 6c,
Brakel
7a & 8a
Huur Gemeente
BR7a
Brakel

1

Het verschil tussen de gegeven kadastrale oppervlakte enerzijds en de berekende bestandsoppervlakte anderzijds is vrij groot
(2 ha 53 a 29 ca). Nochtans werden de grenzen gedigitaliseerd volgens de corresponderende grenzen op de topografische
kaart en bevestigd door eigenaar en beheerder.
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Gemeente

Afdeling Sectie

Grondnr.

Opp. (ha)

Brakel

2

A

419

0,0480

Brakel

2

A

420A

0,1170

Brakel

2

A

55B

0,0880

Brakel

2

A

69A

0,2360

Brakel

2

A

69C

0,2660

Brakel

2

A

69E

0,4800

Brakel

2

A

56B

17,9478

Brakel

2

A

57

0,5240

Brakel

2

A

61K

6,3601

Brakel

2

A

69H

0,0801

Brakel
Brakel

2
2

A
A

55C
55D

0,8490
1,2170

Eigenaar
OCMW
Oudenaarde
OCMW
Oudenaarde
OCMW
Oudenaarde
OCMW
Oudenaarde
OCMW
Oudenaarde
OCMW
Oudenaarde
OCMW
Oudenaarde
OCMW
Oudenaarde
OCMW
Oudenaarde
OCMW
Oudenaarde
Vlaams Gewest
Vlaams Gewest

Rechten
Bestandnr.
Huur Gemeente
BR9a
Brakel
Huur Gemeente
BR9a
Brakel
Huur Gemeente
BR7a
Brakel
Huur Gemeente
BR8a
Brakel
Huur Gemeente
BR8d
Brakel
Huur Gemeente
BR8b & 8c
Brakel
Huur Gemeente
BR4a, 4b& 5a
Brakel
Huur Gemeente BR3a, 4a, 4b, 5a,
Brakel
6a & 7a
Huur Gemeente
BR2a
Brakel
Huur Gemeente
BR8c & 8d
Brakel
BR7b
BR7b

Tabel 2. Kadastrale gegevens van de Zegelsemse bosjes.
Gemeente

Afdeling

Sectie

Grondnr.

Opp. (ha)

Brakel

3

C

29

0,2992

Brakel

3

C

65D

0,7500

Eigenaar
OCMW
Oudenaarde
OCMW
Oudenaarde

Rechten

Bestandnr.

Jachtpacht

ZE2a

Jachtpacht

ZE1a

1.3. Situatieplan
Indeling:
Het plangebied is opgedeeld in 2 bosplaatsen, 11 percelen en 18 bestanden (kaart 2.8):
- Brakelbos (BR)
perceel BR1: bestand BR1a
perceel BR2: bestand BR2a
perceel BR3: bestand BR3a
perceel BR4: bestanden BR4a en BR4b
perceel BR5: bestand BR5a
perceel BR6: bestanden BR6a, BR6b en BR6c
perceel BR7: bestanden BR7a en BR7b
perceel BR8: bestanden BR8a, BR8b, BR8c en BR8d
perceel BR9: bestand BR9a
-

Zegelsemse bosjes (ZE)
perceel ZE1: bestand ZE1a
perceel ZE2: bestand ZE2a

Het plangebied omvat vrijwel gans het Vlaamse gedeelte van het Brakelbos en het oostelijke en
westelijke deel van de Zegelsemse bosjes (kaart 1.3).
Ligging:
Het Brakelbos ligt een vijftal kilometer ten zuidwesten van de dorpskern van de gemeente
Brakel. Het bos wordt ten noorden begrensd door Laaistok en de oostgrens van het bos valt
gedeeltelijk samen met het Willemsveld. In het zuiden en het westen wordt het bos grofweg
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begrensd door de gemeentegrens tussen Brakel en Flobecq. De coördinaten van het Brakelbos
liggen rond de 50° 46’ 15’’ noorderbreedte en 3° 43’ 00’’ oosterlengte.
De Zegelsemse bosjes vinden we terug op een drietal kilometer ten westen van Brakel. Ze
liggen ongeveer centraal in het gebied dat ten noorden begrensd wordt door de Hauwstraat, ten
oosten door de Kulkadetstraat en in het zuidwesten door de Kanakkendries. De zuidgrens van
het bos wordt gevormd door de Slijpkotbeek. De Zegelsemse bosjes situeren zich om en bij de
50° 48’ 30’’ noorderbreedte en de 3° 43’ 30’’ oosterlengte.
De ligging van het plangebied is aangeduid op een topografische kaart (kaart 1.3) en een
stratenplan (Figuur 1 en Figuur 2). De straten zijn ook benoemd op kaart 2.15.

Figuur 1: Situering van het Brakelbos in een ruimtelijk kader.

Figuur 2: Situering van de Zegelsemse bosjes in een ruimtelijk kader.
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1.4. Situering
1.4.1. Algemeen - administratief
Provincie:

Oost-Vlaanderen

Arrondissement:

Oudenaarde

Gemeenten:

Brakel (Opbrakel en Zegelsem)

Topografische kaart:

30/5 (Flobecq)

Opsteller beheerplan:

Studie- en adviesbureau Econnection
Tentoonstellingslaan 137
9000 Gent
09/225.93.13

Contactpersoon OCMW:

Eddy De Vrieze (dienst Patrimonium)
Walburgastraat 9
9700 Oudenaarde
Tel: 055/46 06 32 - Fax: 055/46 06 19
e-mail: edv@ocmwoudenaarde.be

Beheerder:

Agentschap voor Natuur en Bos
Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen
Gebroeders Van Eyckstraat 4-6
9000 Gent
Tel.: 09/265 45 85 - Fax: 09/265 45 81

Verantwoordelijke ANB:

Xavier Coppens (regiobeheerder Zuid)
Tel.: 09/265 46 41
e-mail: xavier.coppens@lne.vlaanderen.be

Aangestelde ANB:

Johan Cordier
Tel.: 0479/67 95 47
e-mail: johan.cordier@lne.vlaanderen.be

lid bosgroep:

bosgroep Vlaamse Ardennen (enkel OCMW Oudenaarde)

1.4.2. Relatie met andere groene domeinen
Het Brakelbos grenst aan het Pottelbergbos in de gemeente Flobecq en ligt op de oost-west
georiënteerde heuvelrug van de Vlaamse Ardennen, tussen Schelde en Dender. Op de toppen van
deze heuvels bevinden zich nog enkele grote boscomplexen zoals het Kluisbos, de Hotondberg, het
Muziekbos en Bois de la Louvière. Samen met enkele kleinere valleibossen wordt zo een keten van
bosgebieden gevormd waarvan de waarden min of meer vergelijkbaar zijn. Door het sterke reliëf en
de afwisseling van geologische lagen komen verspreid talrijke bronzones en bronbeken voor. De
veelal eenvormige Beukenbossen worden aldus doorsneden door bronbeken, met lokaal zeer
waardevolle bronbosvegetaties. Vooral de grote bosgebieden behoren tot de belangrijkste
recreatiegebieden van de streek en de bronbosvegetaties staan dan ook onder zware druk. Lokaal is
de waterhuishouding ontregeld (vb. Sint-Pietersbos) met een degradatie van de bronbossen tot gevolg
(Econnection, 1994).
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De Zegelsemse bosjes liggen vrij geïsoleerd in een sterk heuvelachtig agrarisch gebied met
verspreide kleine bosjes, zoals bijvoorbeeld ook het Burreken (Schorisse-Zegelsem) (kaart 1.4). Het
Burreken is een veelzijdig en rijk gestructureerd hellingbos, en wordt doorkliefd door bronbeken. Deze
bronbeken hebben diepe geulen uitgesleten in de bosbodem, maar onder in het bos komen
verschillende ondiepe en vaak breed uitwaaierende overstromingszones voor (Econnection, 1994).
Het Burreken is naast het toponiem en naam voor dit bos ook de naam van een uitgebreider
reservaatgebied. De Zegelsemse bosjes liggen binnen perimeter 3 van dit gebied. Uit een
vegetatiekundige studie van bronbossen in het hele Zuid-Vlaamse heuvelland (Oost- en WestVlaanderen) en het Schelde-Leie-interfluvium, bleek het Burreken-complex zonder meer het meest
waardevolle te zijn van het hele studiegebied (Kinds, 1983).

het Brakelbos vormt één van de kerngebieden van de Vlaamse Ardennenbossen

1.5. Statuut van de wegen en waterlopen
1.5.1. Statuut van de wegen
Door de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 werden de toenmalige gemeenten verplicht om een
atlas van de buurtwegen op te stellen. De atlassen bestaan hoofdzakelijk uit twee luiken, enerzijds de
kaarten van de buurtwegen, en anderzijds tabellen met de beschrijving van de wegen en de
aangrenzende eigenaars.
Tabel 3 geeft een overzicht van de openbare wegen door- of langsheen de bestanden van het
plangebied, zoals ingetekend in de Atlas der Buurtwegen in 1843-1845. De oorspronkelijke atlassen
hebben echter wijzigingen ondergaan: buurtwegen werden aangelegd, gewijzigd of afgeschaft.

7

ontwerpversie bosbeheerplan Brakelbos-Zegelsemse bosjes

Econnection

Voorlopig zijn enkel de oorspronkelijke atlaskaarten digitaal beschikbaar, dus de gegevens in Tabel 3
geven enkel de voormalige toestand weer.
Langs het noorden van het Brakelbos loopt de openbare weg Laaistok, en ten oosten wordt het bos
gedeeltelijk begrensd door de openbare weg Willemsveld. Door het zuidelijk deel van het Brakelbos
loopt de Brakelbosstraat. De voetweg nr. 57 doorkruist het Brakelbos van aan ‘de Sergeant’ tot aan
het ‘Hof ten Bossche’. De voetweg nr. 58 die vermoedelijk doorheen het bestand BR8c liep, werd niet
teruggevonden. Deze is dus mogelijks afgeschaft. Ten zuiden van het Brakelbos, aan Waalse zijde,
loopt de voetweg nr. 199. Deze werd meer noordwaarts opgeschoven, maar niet degelijk aangelegd.
Daardoor stranden voetgangers nu temidden van het bestand BR2a en banen zich vervolgens een
weg doorheen het bestand.
Tabel 3. Overzicht van openbare wegen (buurt- en voetwegen) door- en langsheen het
plangebied.
Openbare weg Huidige straatnaam Opmerking
buurtweg nr. 5
Brakelbosstraat
grenst aan BR1a, 2a, 3a & 6a
buurtweg nr.15
Laaistok
grenst aan BR5a, 7a, 7b, 8c, 8d & 9a
voetweg nr. 56
Willemsveld
grenst aan BR8a
voetweg nr. 57
grenst aan BR1a, 6a, 6b, 6c & 8a; loopt doorheen BR5a &
7a
voetweg nr. 58
liep vermoedelijk door BR8c
voetweg nr. 199 grenst aan BR2a
voetweg nr. 38/1 grenst aan ZE2a
voetweg nr. 85 liep doorheen ZE1a
De Zegelsemse bosjes liggen min of meer centraal in het gebied dat ten noorden begrensd wordt door
de Hauwstraat (buurtweg n°4), ten oosten door de Kulkadetstraat (buurtweg n°42) en in het
zuidwesten door Kanakkendries (buurtweg n°9). In de Atlas der Buurtwegen vinder we verder nog
voetweg n°38/1 terug, die naar het bestand ZE2a leidt, en voetweg n°85 die dwars doorheen het
bestand ZE1a loopt. Beide voetwegen zijn echter nu niet meer terug te vinden en dus mogelijk
afgeschaft.

1.5.2. Statuut van de waterlopen
Het beheer van het oppervlaktewater is verdeeld over verschillende instanties naargelang de
categorie van de waterloop. De categorisering van de waterlopen staat vermeld in de Vlaamse
Hydrografische Atlas (VHA) (kaart 2.5).
Doorheen het Brakelbos loopt de Sassegembeek, waarvan meerdere bronnen in het plangebied
liggen, zoals bijvoorbeeld het Rietfonteintje. Het gedeelte van de Sassegembeek in het Brakelbos
e
behoort tot de 3 categorie. Langsheen de Zegelsemse bosjes loopt de Slijpkotbeek, die in deze
bosjes haar bronnen heeft maar ter hoogte van het plangebied niet is ingetekend in de VHA. Beide
e
beken monden uit in de Brakelse Molenbeek (waterloop 3 categorie), die op haar beurt uitmondt in de
de
Zwalm (waterloop 2 categorie).

1.6. Bestemming
1.6.1. Gewestplan
Beide bossen vallen onder het gewestplan ‘Oudenaarde’ (kaart 1.5). Tabel 4 geeft een overzicht van
de verschillende gewestplanbestemmingen binnen het plangebied. De Zegelsemse bosjes zijn geheel
ingekleurd als ‘natuurgebied’ (0701). Bijna 34 ha, ofwel 57 % van de totale oppervlakte, wordt
ingenomen door ‘natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat’ (0702), en ruim
23 ha van het Brakelbos is ingenomen door bosgebied (0800). Voorts komt in het Brakelbos ook
landschappelijk waardevol agrarisch gebied voor, met name in bestanden BR8c en BR8d.
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Tabel 4. Overzicht van de gewestplanbestemmingen binnen het plangebied.
Bestemming
Code Bestanden
Oppervlakte (ha)
BR1a, BR2a, BR3a, BR4b, BR8a
Bosgebied
0800
23,47
& BR8b
Natuurgebied
0701 ZE1a, ZE2a
1,25
Natuurgebied met wetenschappelijke
BR4a, BR5a, BR6a, BR6b,
0702
33,77
waarde of natuurreservaat
BR6c, BR7a, BR7b & BR9a
Landschappelijk waardevol agrarisch
0901 BR8c & BR8d
0,60
gebied

1.6.2. Algemene en bijzondere plannen van aanleg
Er zijn geen APA’s of BPA’s van toepassing op het plangebied.

1.7. Beleidsplannen en –initiatieven en geldende
reglementeringen
1.7.1. Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan
1.7.1.1. Deelruimten
Het gebied maakt deel uit van ‘Het zuidelijk open-ruimtegebied’. In deze ruimte worden volgende
ruimtelijke principes gehanteerd:
•

Het fysisch systeem als kapstok voor de landschapsvormende functies bos, natuur en
landbouw: “In de Vlaamse Ardennen moeten de landschapselementen in het kleinschalig
landschap en het bocagekarakter in de valleien intact gehouden en hersteld worden en
moeten de waardevolle boscomplexen op de getuigenheuvels behouden en versterkt worden,
onder meer gericht op het beter ecologisch functioneren.”

Figuur 3. Deelruimten in de provincie Oost-Vlaanderen volgens het Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan.
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•
•
•

Behoud en versterking van het hiërarchisch spreidingspatroon en de cultuurhistorische waarde
van de nederzettingen.
De kleine steden als ontwikkelingspolen in de regio.
Een ontsluitingssysteem gericht op de leefbaarheid van de stedelijk-economische structuur en
op het vrijwaren van het rustige karakter van het buitengebied.

1.7.1.2. Natuurverbindingsgebieden
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) en het natuurdecreet worden de doelstellingen van
het natuurbehoud voor de diverse overheidsinstanties vastgelegd. Zo wordt gesteld dat 125 000 ha
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) dient afgebakend en ingericht te worden door het Vlaams Gewest
(zie §1.8.2.1). In het VEN is natuur de hoofdfunctie. Daarnaast dient 150 000 ha
natuurverwevingsgebied (IVON) te worden afgebakend op Vlaams niveau. Die verwevingsgebieden
sluiten grotendeels aan op de VEN-gebieden. De functies landbouw, bosbouw, natuur zijn er
nevengeschikt en andere functies ondergeschikt en landbouw, bosbouw, en natuur komen er
gedifferentieerd voor.
In het kader van de afbakening van het IVON hebben de provincies onder meer als taak de
afbakening en inrichting van natuurverbindingsgebieden. Er is geen oppervlakte vastgelegd voor die
verbindingsgebieden. De natuurfunctie is er ondergeschikt aan de primaire hoofdfunctie (doorgaans
landbouw, bosbouw, enz). Behoudens voornoemde hoofdfuncties is de voornaamste doelstelling van
die gebieden het met elkaar verbinden van de VEN- en natuurverwevingsgebieden zodat genetische
uitwisseling tussen populaties mogelijk is.
Naast het VEN en het IVON wordt de natuurlijke structuur vervolledigd door de zogenaamde
'
ecologische infrastructuur'
. De ecologische infrastructuur bestaat uit de natuur- en bosgebieden die
noch tot het VEN, noch tot het IVON behoren. Het betreft doorgaans kleine landschapselementen
(holle wegen, taluds, houtkanten, bomenrijen, bronnen, poelen, rietkragen, enz.) en natuur in de
bebouwde omgeving, met name de natuur-, bos- en parkgebieden, beek- en riviervalleien,
natuurelementen (wegbermen, enz.) in de stedelijke gebieden of in de kernen van het buitengebied.
Voor het plangebied zijn twee natuurverbindingsgebieden relevant, met name:
•
•

5N9: Overgangsgebied Leemstreek – Zandleemstreek (Zegelsem) ((knot)bomenrijen, bosjes)
5N10: Heuvelrug getuigenheuvels Vlaamse Ardennen ((knot)bomenrijen, helling en
kwelbosjes en -graslanden, valleibosjes en -graslanden)

1.7.1.3. Pilootproject Natuurverbindingsgebieden ‘Heuvelrug getuigenheuvels’
(bron: Haskoning, 2006)
Naar aanleiding van het Provinciaal Milieubeleidsplan 2005-2009 is de provincie Oost-Vlaanderen,
aan de hand van twee pilootprojecten, gestart met de realisatie van natuurverbindingsgebieden in
Oost-Vlaanderen. De ‘Heuvelrug getuigenheuvels’ in de Vlaamse Ardennen in het zuiden van OostVlaanderen is gekozen als pilootgebied.
In de studie is de mogelijkheid nagegaan om de verschillende biologisch waardevolle gebieden in de
Vlaamse Ardennen ecologisch functioneel met elkaar te verbinden. Deze waardevolle gebieden, de
zogenaamde natuuraandachtsgebieden, zijn na een grondige inventarisatie van de bestaande
natuurwaarden geselecteerd. Vervolgens zijn mogelijke trajecten om de verbinding tussen deze
natuuraandachtsgebieden te realiseren tegen elkaar afgewogen en uiteindelijk vastgelegd.
Om het uitzicht en de inrichting van de gekozen trajecten (natuurverbindingsgebieden) te bepalen is
gebruik gemaakt van eco-modellen. Vooreerst is een lijst opgesteld van aandachtssoorten voor de
Vlaamse Ardennen. Na afweging van vooraf bepaalde parameters (o.a. de indicator- en paraplufunctie
van de soort) zijn uit deze lijst gidssoorten gekozen. Deze gidssoorten zijn geclusterd tot eco-modellen
volgens eenzelfde natuurdoeltype/landschapstype. Zo ontstonden verbindingsmodellen voor de
akkerlandschappen, de valleilandschappen, de valleiranden en de bronbossen in de Vlaamse
Ardennen. Ten slotte zijn per verbindingstraject één of, indien mogelijk, meerdere eco-modellen
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gekozen en zijn de te nemen maatregelen om de natuurverbinding te realiseren, beschreven en in
kaart gebracht.
Het plangebied maakt deel uit van ‘Natuuraandachtsgebied 9: Draaikonk-Brakelbos-Sassegembeek’.
Dit natuuraandachtsgebied wordt gekoppeld aan ‘Natuuraandachtsgebied 8: Bos Ter Rijst’ via het
‘Natuurverbindingsgebied Bos Ter Rijst-Draaikonk-Brakelbos-Sassegembeek’ (NVBG 8-9). Het wordt
tevens gekoppeld aan ‘Natuuraandachtsgebied 10: Hayesbos’ via het ‘Natuurverbindingsgebied
Draaikonk-Brakelbos-Sassegembeek-Hayesbos’ (NVBG 9-10).
Voor de verbinding van de natuuraandachtsgebieden Bos Ter Rijst en Draaikonk-BrakelbosSassegembeek wordt een verdichting van het netwerk aan hagen en houtkanten voorgesteld (model
‘Baardvleermuis en Sleedoornpage’ en model ‘Eikelmuis’). Enkele stapstenen voor de Baardvleermuis
en Eikelmuis dienen behouden/versterkt te worden. Het gebied tussen de natuuraandachtsgebieden
Draaikonk-Brakelbos-Sassegembeek en Hayesbos is momenteel overwegend akkerbouwgebied. Een
verdichting van het netwerk aan hagen en houtkanten kan hier nagestreefd worden. Minimaal worden
langs de Zwalmbronnenroute (Fransbeke) en Tenbergen houtige elementen aangeplant om een
verbinding volgens het model ‘Baardvleermuis en Sleedoornpage’ mogelijk te maken.
Model Baardvleermuis en Sleedoornpage
Sleedoornpage is vooral te vinden in bosranden met Sleedoorn, of op Sleedoornhagen in de buurt van
bossen (Maes & Van Dyck, 1999). De Baardvleermuis is een kenmerkende soort voor bossen en
wordt daarnaast veel aangetroffen langs bosranden en in kleinschalige, boomrijke gesloten
landschappen. Ze jagen echter vooral in open ruimtes, zoals boven paden, beken, open plekken en
langs heggen en houtkanten. De winterverblijfplaatsen liggen meestal in ondergrondse ruimtes van
groeven of gebouwen.
Dit model bestaat uit een landschapsverbinding. Het doel is om de verspreiding en de
leefmogelijkheden te bevorderen van allerhande matig tot zeer mobiele soorten van kleinschalige
landschappen. Het gaat vooral over vogels, vleermuizen en kleine zoogdieren (Haas, Wezel). De
landschapsverbinding bestaat voornamelijk uit een herstel van een netwerk van opgaande KLE’s, die
niet noodzakelijk aaneengesloten zijn (Figuur 4).

Figuur 4. Illustratie van model Baardvleermuis en Sleedoornpage.
Model Eikelmuis
In Vlaanderen komen Eikelmuizen voor in open loofbossen. Belangrijke biotoopelementen zijn
ongelijkjarige hakhoutbossen, en de aanwezigheid van struiken, hagen en kreupelhout (Verkem et al.,
2003). Dit model bestaat uit een houtige corridorverbinding met stapstenen in de vorm van
struweelplekken en bos. Het model is eigenlijk een aanvulling op het model ‘Baardvleermuis en
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Sleedoornpage’. Naast een corridor zijn ook stapstenen nodig, namelijk enkele hectaren grote bossen
of oude hoogstamboomgaarden op een afstand van maximaal 5 km (Figuur 5).

Figuur 5. Illustratie van model Eikelmuis.

1.7.2. Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP)
Het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP) van Brakel zoneert de natuurlijke ruimte in drie
gebieden:
•

•

•

A-gebieden:
bevatten de waardevolste delen van het grondgebied. Deze delen zijn
prioritair bij de opstelling en de realisatie van het actieplan. Zij bevatten de grootste
natuurrijkdom en/of hoogste kansen om de natuur te ontwikkelen. De meeste acties in deze
gebieden zijn een specifieke opdracht voor de hogere overheid (gewest, provincie). Deze
gebieden moeten dan ook prioritair aan bod komen bij het realiseren en het financieren van
acties.
omvatten de delen die iets minder prioritair gesteld worden, hoewel zij nog
B-gebieden:
heel wat kansen bieden voor de natuur. Door hun verwevenheid met andere functies
(landbouw, bewoning) kunnen zij hun ecologische functie als hoofdfunctie niet verantwoorden.
Voor het gemeentelijk niveau verdienen zij evenwel zeer speciale aandacht omdat hier niet
enkel kansen liggen voor natuurbescherming, maar tevens voor het vergroten van de huidige
waarde. Mits rekening te houden met de andere sociaal-economische noden, ligt voor het
gemeentebestuur hier een bij uitstek geschikte opdracht (verwerving, bosuitbreiding,…).
C-gebieden:
omvatten hoofdzakelijk agrarische delen waarin de natuur een belangrijke
nevenfunctie is of kan worden. Het betreffen meestal valleigebieden, waarin waterkwaliteit en
beekstructuur kunnen aangepakt worden, samen met de omgevende weidegebieden. Kleine
landschapselementen zijn hier historisch altijd in ruime mate aanwezig geweest. Ook
soortgerichte acties kunnen tot dit gebied uitgebreid worden.

Het Brakelbos behoort tot de A-gebieden. De Zegelsemse bosjes vallen grotendeels binnen het Bgebied ‘Hul-Kanakkendries’, alsook deels binnen het C-gebied ‘Slijpkotbeek’.

1.7.3. Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
Een regionaal landschap wordt omschreven als een aantrekkelijke streek met een heel eigen karakter
en een duidelijk grotere concentratie aan natuur- en landschapswaarden. In zo'
n streek moet de
socio-economische ontplooiing gebeuren met respect voor natuur, milieu en landschap.
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Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen is een vzw die zich engageert om de natuurlijke troeven van
de streek te beschermen. Dat doet de vereniging door overheid, bewoners en bezoekers van de
streek te betrekken in concrete projecten die in een duurzame streekontwikkeling passen. Deze
projecten draaien rond landbouw, educatie, recreatie en tewerkstelling, waarbij natuur en landschap
telkens de centrale uitgangspunten zijn.

1.7.4. Provinciale soortenbeschermingsplannen
Zowel voor de Vuursalamander (Jacobs, 2008) als voor de Eikelmuis (Cortens, 2008) heeft de
provincie Oost-Vlaanderen een soortenbeschermingsplan uitgewerkt dat het behoud en het
herstel/uitbreiding van beide soorten vooropstelt, gekoppeld aan de inrichting van
natuurverbindingsgebieden (§ 1.7.1.2.). Het Brakelbos speelt hierin vooral voor de Vuursalamander
een vooraanstaande rol.
De Vuursalamander is een prioritaire soort voor de provincie Oost-Vlaanderen: 70 % van de
uurhokken waar de soort in Vlaanderen voorkomt, situeert zich in Oost-Vlaanderen en praktisch alle
vindplaatsen bevinden zich in de zuidelijke helft van de provincie. Uit een voorlopige inventarisatie in
geheel Vlaanderen (gegevens sedert 1995 tot 2005) zijn 143 locaties bekend waar de soort is
aangetroffen. Hiervan liggen er 120 in Oost-Vlaanderen.
De Eikelmuis kent op Vlaams niveau een ruimer verspreidingsgebied dat grotendeels overeenkomt
met de Leemstreek en waarvan in Oost-Vlaanderen het zwaartepunt in de Vlaams Ardennen en de
streek rond Zottegem ligt. De Eikelmuis was hier vroeger een zeer algemene soort, maar momenteel
is het een zeldzaamheid geworden. (Cortens & Verbeylen, 2007).

1.8. Ligging in speciale beschermingszones
1.8.1. Internationale beschermingszones
1.8.1.1. Vogelrichtlijngebieden
Het plangebied ligt niet in Vogelrichtlijngebied.

1.8.1.2. Habitatrichtlijngebieden
De Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) heeft het behoud van de biodiversiteit tot doel en
streeft naar de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde fauna en flora die hiervan deel
uitmaken. Als uitvoeringsmaatregel dienen door elk land speciale beschermingszones - Special Areas
of Conservation - te worden aangeduid. Op Europees niveau is het de bedoeling te komen tot een
coherent Europees netwerk "NATURA 2000", dat zal bestaan uit deze speciale beschermingszones
en de reeds eerder door de lidstaten aangeduide Vogelrichtlijngebieden (Vogelrichtlijn - 79/406/EEG).
Elke lidstaat is verplicht voor de aangeduide gebieden de nodige instandhoudingsmaatregelen te
treffen (Anselin & Kuijken, 1995). Voor Vlaanderen werden in 2001 38 gebieden of gebiedcomplexen
aangeduid, met een totale oppervlakte van 101.891 ha.
Het plangebied valt volledig binnen de perimeter van het Habitatrichtlijngebied ‘Bossen van de
Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen’ (BE2300007). Dit Habitatrichtlijngebied heeft
een totale oppervlakte van 5548 ha en werd afgebakend omwille van het voorkomen van de volgende
habitats en soorten:
Habitats
(+) = prioritair habitat
2310
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3140
3150
4030
6210
6430
9110
9120
9130
9160
9190
91E0 (+)

Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Characeeënvegetatie
Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of
Hydrocharition
Droge heide (alle subtypen)
Gebieden waar zeldzame orchideeën groeien (Festuco-Brometalia)
Voedselrijke ruigten
Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum
Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (IliciFagetum)
Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum
Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten
Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

Habitats voorkomend in het plangebied zijn aangeduid in het vet. Aan de hand van de methodiek die
door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is uitgewerkt heeft het ANB de actuele staat
van de betrokken habitatrichtlijnen beschreven. Deze beschrijvingen zijn in bijlage 9 opgenomen.
Zoogdieren
1321
1318

Myotis emarginatus
Myotis dasycneme

Ingekorven vleermuis
Meervleermuis

Cottus gobio
Lampetra planeri

Rivierdonderpad
Beekprik

Vissen
1163
1096

De diersoorten die voorkomen in het plangebied zijn aangeduid in het vet. De beide vermelde
vissoorten worden aangetroffen in de Sassegembeek in het plangebied (zie § 2.3.4.4).
Amfibieën en reptielen
1166

Triturus cristatus

Kamsalamander

1.8.2. Nationale beschermingszones en regionale
aandachtsgebieden
1.8.2.1. Vlaams Ecologisch Netwerk
In het kader van het Decreet op het Natuurbehoud van 21 oktober 1997 zal in Vlaanderen 125.000 ha
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en 150.000 ha natuurverwevingsgebied (IVON) worden
afgebakend. Het VEN dient met haar grote aaneengesloten gebieden de ruggengraat te vormen van
de toekomstige natuurlijke structuur (netwerken) in Vlaanderen, terwijl natuurverwevingsgebieden
moeten voorzien in de ondersteuning, versterking en buffering van deze natuurkernen. Tijdens de
eerste fase van de afbakening in 2003 werd 85.000 ha VEN aangeduid. Er is voorlopig nog geen
IVON afgebakend.
In het VEN gelden een aantal algemene beschermingsvoorschriften. Het doel hiervan is minstens de
bestaande natuurkwaliteiten van het gebied te behouden. Deze maatregelen zijn vandaag al van
kracht. Op termijn zullen, in samenspraak met gebruikers en eigenaars, maatregelen op maat van het
gebied worden afgesproken om de bijzondere natuurwaarden van elk VEN-gebied te beschermen en
te ontwikkelen. Die afspraken worden vastgelegd in een natuurrichtplan.
Een klein deel van het Brakelbos (bestand BR9a) is opgenomen in het Vlaams Ecologisch Netwerk
(kaart 1.6b). Het gaat om het VEN-gebied ‘De Bronbossen en bovenlopen van de Vlaamse Ardennen’
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(VEN-nr. 235), dat het statuut van Grote Eenheid Natuur (GEN) meekreeg. Voor dit VEN-gebied is
nog geen natuurrichtplan opgesteld.
De Zegelsemse bosjes liggen volledig in het Vlaams Ecologisch Netwerk (kaart 1.6b). Het gaat om het
VEN-gebied ‘Het Burreken, Hauwstraat & Ganzenberg’ (VEN-nr. 234), dat het statuut van Grote
Eenheid Natuur (GEN) meekreeg. Ook voor dit VEN-gebied is nog geen natuurrichtplan opgesteld.

1.8.2.2. Beschermde landschappen
Er zijn geen beschermingen van toepassing op het plangebied.

1.8.2.3. Traditionele landschappen, ankerplaatsen, relictzones
Het Brakelbos en de Zegelsemse bosjes behoren allebei tot de relictzone ‘Vlaamse Ardennen’.
Relictzones zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- of lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen
en zones waarin de samenhang tussen de waardevolle landschapselementen belangrijk is voor de
gehele landschappelijke waardering. De Vlaamse Ardennen worden gevormd door een rij beboste
getuigenheuvels tussen de Schelde en Geraardsbergen.
Brakelbos behoort verder tot de ankerplaats ‘Brakelbos’. Deze ankerplaats ligt op een uitloper van de
getuigenheuvelrug, op de helling van de Pottelberg. Er zijn verschillende valleitjes aanwezig in het
bos, en het Brakelbos maakt deel uit van het brongebied van de Sassegembeek-Molenbeek. Net
buiten het Brakelbos, ligt in het zuidoosten het puntrelict ‘De Sergeant’, en ten noorden het ‘Hof Ten
Bossche’.
De Zegelsemse bosjes behoren tot de ankerplaats ‘Roborst en Kanakkendries’. Het landschap wordt
er gekenmerkt door een afwisseling van beboste en met weilanden bezaaide valleitjes met grote,
open akkercomplexen ertussen. Er liggen een aantal unieke bronbossen met een waardevolle
bronbosflora. Het gebied omvat de bronhoofden van drie parallel lopende beken: de Vaanbuikbeek,
de Roosmeersbeek en de Slijpkotbeek, allemaal zijbeken van de Zwalm.
Beide bosplaatsen zijn gelegen in het traditionele landschap ‘Vlaamse Ardennen’.
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2. Algemene beschrijving
2.1. Cultuurhistorische beschrijving
2.1.1. Evolutie bosbeeld
2.1.1.1. Brakelbos
Nazicht van de Ferraris-kaart (kaart 2.1a) leert dat het plangebied in 1775 volledig bebost was. Het
Brakelbos maakte toen deel uit van een veel groter bosmassief dat een oppervlakte innam van
ongeveer 600 tot 700 hectare. Dit bosgebied omsloot tevens het huidige Muziekbos, de beboste
Pottelberg, het vroegere Ronsebos, het Bois de la Louvière en de boscomplexen rondom de
Thiemeskouter-Spichtenberg (DCB, 1998). Ten tijde van Vandermaelen (kaart 2.1b) bleken de
bestanden BR7b, 8b, 8c, 8d en 9a, en delen van de bestanden BR7a en 8a ontbost. Begin vorige
eeuw (kaart 2.1c) was deze situatie nog grofweg dezelfde, los van een lichte aangroei van bos in
bestanden BR7a, 8a en 9a. Ook in de omliggende gebieden was de ontbossing toen reeds sterk
doorgedreven en was de versnippering van het ooit zo grote bos een feit (DCB, 1998).

het bosbeeld van het Brakelbos wordt door Beuken gedomineerd

2.1.1.2. Zegelsemse bosjes
Op de Ferraris-kaart (1775) (kaart 2.1a) staan beide bestanden ingekleurd als bebost, enkel het
noordoosthoekje van bestand ZE1a is onbebost. Sindsdien is bestand ZE1a steeds grotendeels
bebost gebleven. Bestand ZE2a blijkt ten tijde van Vandermaelen (1885) (kaart 2.1b) wel ontbost,
maar blijkt op de militaire kaart van 1910 (kaart 2.1c) reeds weer bebost (DCB, 1998).
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2.1.1.3. Bosleeftijdkaart
Op de bosleeftijdkaart wordt het grootste deel van het Brakelbos ingekleurd als permanent bebost
sinds 1775 (P=87 %). De randen van het plangebied zijn wel mogelijk iets jonger. De noordoostelijke
bestandjes BR8b, 8c, 8d en 9a zijn wellicht ontstaan tussen 1850 en 1930, of zelfs na 1930 (kaart 2.2
& Tabel 5).
Bestand ZE1a van de Zegelsemse bosjes is op de bosleeftijdkaart volledig ingekleurd als ‘permanent
bebost sinds 1775 (P=42 %) of ontstaan tussen 1775 en 2000 (P=58 %)’. Het bos in bestand ZE2a is
wellicht jonger en het grootste deel ontstond volgens de bosleeftijdkaart na 1850.

Tabel
5.
Samenvatting
van
bosleeftijdscategorie (P=probabiliteit).

de

bosleeftijdkaart:

oppervlaktes

per

geschatte
Rel.
oppervlakte

Code

Bosleeftijd

11

Permanent bebost sinds 1775 (P=87%)

36 ha 26 a 38 ca

64,9%

12

Permanent bebost sinds 1775 (P=65%) of ontstaan tussen 1775 en 1850 (P=9%)

9 ha 44 a 45 ca

16,9%

13

Permanent bebost sinds 1775 (P=43%) of ontstaan tussen 1775 en 1930 (P=52%)

1 ha 24 a 97 ca

2,2%

14

7 ha 11 a 86 ca

12,7%

0 ha 0 a 0 ca

0,0%

23

Permanent bebost sinds 1775 (P=42%) of ontstaan tussen 1775 en 2000 (P=58%)
Ontstaan tussen 1775 en 1850 (P=42%), mogelijk permanent bebost sinds 1775
(P=23%)
Ontstaan tussen 1775 en 1850 (P=32%) of tussen 1850 en 1930 (P=54%)

0 ha 0 a 0 ca

0,0%

24

Ontstaan tussen 1775 en 1850 (P=26%) of tussen 1850 en 2000 (P=66%)

0 ha 0 a 0 ca

0,0%

33

Ontstaan tussen 1850 en 1930 (P=79%)

0 ha 10 a 57 ca

0,2%

34

Ontstaan tussen 1850 en 1930 (P=52%) of na 1930 (P=42%)

1 ha 04 a 82 ca

1,9%

44

Ontstaan na 1930 (P=90%)

X

Onbebost

62 a 37 ca
3 ha 23 a 88 ca

1,1%
5,8%

22

Oppervlakte

Tabel 6. Samenvatting van de bosleeftijdkaart: kruistabel met per bosbestand de relatieve
oppervlakte (%) per geschatte bosleeftijdcategorie.
bestand

11

12

13

14

22

23

24

33

34

44

X

BR1a

91,8%

2,9%

0,1%

5,2%

BR2a

26,4%

64,3%

3,4%

5,8%

BR3a

100,0%

BR4a

69,2%

30,8%

BR4b

52,2%

47,8%

BR5a

52,5%

18,9%

1,1%

27,6%

BR6a

100,0%

BR6b

100,0%

BR6c

83,1%

5,6%

11,2%

0,1%

BR7a

47,3%

0,0%

5,3%

38,5%

8,9%

82,4%

17,6%

68,4%

2,0%

6,5%

20,0%

3,0%

0,1%

4,6%

69,0%

26,4%

5,2%

94,8%

13,8%
1,1%

BR7b
BR8a

6,1%

BR8b
BR8c

0,7%

100,0%

BR8d
100,0%

BR9a
ZE1a

0,8%

96,6%

ZE2a

17,8%

23,6%
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2.1.2. Kenmerken van het vroeger beheer
De bossen in kwestie hebben in het verleden een belangrijke economische functie vervuld. Door de
rijke bodem zijn er geen hoogproductieve, uitheemse loof- of naaldhoutsoorten aangeplant over grote
oppervlakte, maar konden er met inheemse loofboomsoorten goede resultaten behaald worden.
Hierdoor hebben deze bossen voor een groot deel hun natuurlijk voorkomen kunnen bewaren. Toch
werd in enkele bestanden ook Populier en Amerikaanse eik ingebracht, zij het op beperkte schaal. De
huidige structuur van de bestanden wijst erop dat er in het verleden een beheer werd uitgevoerd dat
de bosverjonging introduceerde door kaalslag over grotere oppervlakten (hectaren) met het behoud
van overstaanders. Getuige hiervan is de nog deels te onderscheiden quasi gelijkjarigheid van de
bovenetage en de gelijkvormigheid van sommige bestanden. De laatste jaren is hierin verandering
gekomen. Dit blijkt uit de recente (<20 jaar) inbreng van verjongingsgroepen van enkele tientallen aren
(femelslagsysteem) (DCB, 1998).
In het bestand BR6b werd kort na WOII een eindkap van Grove den uitgevoerd, waarna het bestand
lange tijd braak bleef liggen tot er Amerikaanse eik ingeplant werd. Blauwe bosbes groeide er
uitbundig evenals in het bestand BR2a. Het plukken van Blauwe bosbes of “kozijntjes trekken” was tot
voor WOII een frequent gebruik in de streek, maar verdween snel vanaf de jaren ‘50.

2.1.3. Evolutie van het eigendomsrecht
Een document van aanstelling tot beëdigde boswachters toont aan dat in 1827 het Brakelbos en
omgeving eigendom was van Thadée Joseph Antoine Hyacinthe Van Saceghem, een
grootgrondbezitter, wonende in de Drabstraat te Gent. Nu nog wordt de voornaamste beek die door
het Brakelbos loopt de Sassegembeek genoemd, naar de hogervermelde 19de-eeuwse grondbezitter.
Na de dood van Thadée Van Saceghem in 1855 kwam het Brakelbos en omgeving, met inbegrip van
de ‘Sergeant’, in handen van notaris Jan-Baptist Rombaut uit Nederbrakel en na diens overlijden in
1858, in het bezit van zijn weduwe Céline Roosens. Céline Roosens overleed in 1884 en haar bezit
van 137 ha werd verdeeld onder de vier kinderen. Dochter Elise, gehuwd met Ernest Allard, erfde bij
het overlijden van haar moeder 26 ha van het Brakelbos. De tweede dochter Pauline, gehuwd met
Hyacinthe Bernaeyge, erfde de resterende 26 ha.
Elise Rombaut overleed te Brussel in 1904, zodat haar erfenis in handen kwam van haar twee
schoonzonen Maxime de Prelles de la Nieppe en Paul Didier. Deze laatsten verkochten hun
bezittingen in 1924, waaronder hun deel van het Brakelbos, 26 ha groot. Het bos kwam op deze
manier in handen van de immobiliënmaatschappij Bernheim Frères et Fils.
Pauline Rombaut was intussen ook overleden, op 26 december 1903 en haar erfenis kwam toe aan
haar echtgenoot Hyacinthe Bernaeyge. Deze laatste overleed op 26 november 1918, waardoor zijn
eigendom, waaronder dus ook de resterende 26 ha van het Brakelbos, overging naar zijn dochter
Gabriëlle, echtgenote van Paul Van Cleemputte uit Overboelare.
De voornoemde maatschappij Bernheim Frères verkocht reeds in 1928 haar deel van het Brakelbos
aan het OCMW van Oudenaarde, toen nog C.O.O. of Commissie van Openbare Onderstand
genoemd. In 1929 verkocht Paul Van Cleemputte zijn deel van het Brakelbos aan Maurits CauchieSoyez, handelaar uit Deux-Acren, die het in 1931 op zijn beurt verkocht aan Edouard Dupuis-Van de
Maele, nijveraar van Ollignies. In 1950 of ’51 wist het OCMW van Oudenaarde ook dit deel te
verwerven, zodat het ganse Brakelbos eigendom werd (De Lange & De Lange, 2004).
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2.2. Beschrijving van de standplaats
2.2.1. Reliëf en hydrografie
2.2.1.1. Reliëf
Het reliëf van de streek wordt bepaald door een heuvelrug, die een west-oost oriëntatie heeft. Het
betreft een twaalftal heuvels die elk een hoogte van ongeveer 150 m bereiken, en men noemt deze
heuvels ook wel de ‘getuigenheuvels'
. Dit zijn overblijfselen van Diestiaanse zandbanken, en het feit
dat deze banken zo erosieresistent waren is te danken aan het glauconiet in de Diestiaanse
afzettingen. Het Brakelbos ligt op één van deze heuvels, meer bepaald op de helling van de
Pottelberg. Door diverse bronbeken werd deze zone sterk ingesneden, waardoor een complex en
sterk geaccidenteerd reliëf ontstaan is (DCB, 1998). In het Brakelbos varieert de hoogte van ruim
130 m in het uiterste zuidwesten, tot 70 m daar waar de Sassegembeek uit het bos treedt in de
noordoosthoek (kaart 2.4).
In het zuiden van het bestand BR1a zijn 2 quasi parallelle insnijdingen in de natuurlijke helling te zien.
Dit zijn overblijfselen van twee oude spoorlijnen die door de Duitsers tijdens WOII aangelegd werden.
Via deze spoorlijn werden gevelde bomen naar de zagerij nabij het station van Nederbrakel gevoerd.

het sterk hellend reliëf en de intensieve recreatie in het gebied maken de bosbodem gevoelig voor erosie

Het heuvelig karakter van het gebied rond de Zegelsemse bosjes wordt veroorzaakt door de sterke
erosiewerking van talrijke kleine waterlopen. Tussen de talrijke valleitjes liggen hoge kouters. Vanop
deze hogere gebieden heeft men een weids uitzicht, terwijl in de depressies het landschap erg
gesloten is. In de Zegelsemse bosjes zelf varieert de hoogte van 75 tot 105 meter (kaart 2.4).
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2.2.1.2. Hydrografie
Hydrografisch behoort het gehele plangebied tot het stroombekken van de Boven-Schelde. Ingevolge
het heuvelig karakter van de Vlaamse Ardennen en de afwisseling in de geologische lagen worden in
vele Vlaamse Ardennen-bossen bronzones en bronbeken aangetroffen die vergezeld worden van een
typische bronflora.
Het Brakelbos wordt op natuurlijke wijze ontwaterd via de Sassegembeek, waarvan nogal wat
bronnen in het plangebied gelegen zijn (kaart 2.5). De Zegelsemse bosjes worden ontwaterd door de
Slijpkotbeek, die in deze bosjes enkele bronnen heeft. Beide beken monden uit in de Brakelse
Molenbeek, die op haar beurt uitmondt in de Zwalm (DCB, 1998). Beide beken worden gekenmerkt
door een zeer goede biologische en chemische kwaliteit. Zeker in het geval van de Sassegembeek
valt een aanzienlijke lengte van de bovenloop binnen de bossfeer waardoor zich een langgerekt en
veelzijdig bronbos kon ontwikkelen.
Als basis voor toekomstig aankoopbeleid, en mede als handleiding voor dit beleid, voerde
Econnection een inventaris uit van de bronbossen in de Vlaamse Ardennen (Econnection, 1994).
Beschrijving van het bronbos: Brakelbos
De Sassegembeek is een snelstromende, ondiepe bronbeek met een sterk meanderend, grillig
verloop en soms sterk uitgeholde oevers. De hoofdbronnen van de Sassegembeek ontspringen in het
Waals landsgedeelte. Langs de hoofdbronbeek (1) strekt zich een brede overstromingszone uit, en op
tientallen plaatsen liggen kleine kwel- en bronzones. Pas een eind stroomafwaarts voegen zich bij de
hoofdbronbeek talrijke zijbronbeken. Hiervan zijn de beken langsheen BR5a (2) en doorheen BR6a (3)
en BR8a (4) de belangrijkste (kaart 2.5). Deze zijbeken zijn goed gestructureerd en hebben diepe
geulen uitgesleten in de bosbodem.
Het ‘Rietfonteintje’, centraal in het Brakelbos gelegen (bestand BR6a), is een van de opvallendste
bronnen. Het water van deze bronzone wordt opgevangen in een gemetseld bronputje, en wordt
vervolgens over enkele tientallen meters kunstmatig begeleid.

het ‘Rietfonteintje’ ligt in het centrale deel van het Brakelbos
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De hoofdbronbeek (1) (Sassegembeek) en bronbeek (2) bezitten de rijkste bronbosvegetatie, en
hebben dit te danken aan de verscheidenheid van bron- en kwelsituaties. Alle kenmerkende
bronbossoorten, met uitzondering van Slanke zegge worden teruggevonden: Paar- en verspreidbladig
goudveil, Bittere veldkers, Hangende zegge en Reuzenpaardenstaart. Geen van voornoemde soorten
komt echter massaal voor, en sommige delen van de beeklopen zijn quasi vegetatieloos. Goed
ontwikkelde vegetaties komen dus eerder vlekgewijs voor. Zo ook langs bronbeek (3) waar plekgewijs
Hangende zegge, Reuzenpaardenstaart, Groot heksenkruid, Kleine maagdenpalm en Gele dovenetel
worden aangetroffen (Econnection, 1994).
Beschrijving van het bronbos: Zegelsemse bosjes
Het bronbosgedeelte van de Zegelsemse bosjes (kaart 2.5) bezit een rijke en veelzijdige
bronbosvegetatie. Bijna alle typische bronbossoorten groeien er bij elkaar en in grote aantallen. Ze
worden bovendien aangevuld met een veelheid aan begeleidende soorten zoals Bosereprijs,
Boswederik, Donkersporig bosviooltje, Drienerfmuur, Eenbloemig parelgras, Kruipend zenegroen,
Muskuskruid, Slanke sleutelbloem, Moerasspirea, Eénbes, Gevlekte aronskelk, Grote keverorchis,
Gele dovenetel, Groot heksenkruid, Witte klaverzuring, IJle zegge, Bosandoorn, Oeverzegge en
Gewone dotterbloem (Econnection, 1994).
Waterkwaliteit
De Italiaanse onderzoeker Prati ontwikkelde voor verscheidene parameters een transformatieformule
om een gemeten waarde om te rekenen naar een onderling vergelijkbare kwaliteitsindex. De Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM) gebruikt voor de beoordeling van de waterkwaliteit de Prati-index voor
zuurstofverzadiging (PIO). Deze index krijgt een slechte score bij lage zuurstofconcentraties, maar
ook bij oververzadiging; die treedt immers op bij eutrofiëring – een verschijnsel dat de kwaliteit aantast
(Tabel 7). Bij de beoordeling van de biologische waterkwaliteit wordt gebruik gemaakt van de
Belgische Biotische Index (BBI), steunend op de aan- of afwezigheid van macro-invertebraten in het
water. Als macro-invertebraten beschouwt men met het blote oog waarneembare ongewervelden als
insecten, weekdieren, kreeftachtigen, wormen, e.d. De BBI integreert twee factoren: de aan- of
afwezigheid van verontreinigingsgevoelige soortengroepen en de diversiteit (het totaal aantal
aangetroffen soortengroepen) (Tabel 8).

Tabel 7. Beoordeling van
(PIO).
PIO
0-1
>1-2
>2-4
>4-8
>8
>16

de waterkwaliteit volgens de Prati-index voor opgeloste zuurstof
Beoordeling
niet verontreinigd
aanvaardbaar
matig verontreinigd
verontreinigd
zwaar verontreinigd
zeer zwaar verontreinigd

Tabel 8. Beoordeling van de waterkwaliteit volgens de Belgisch Biotische Index (BBI).
BBI
Beoordeling
9-10 zeer goede kwaliteit
7-8
goede kwaliteit
5-6
matige kwaliteit
3-4
slechte kwaliteit
1-2
zeer slechte kwaliteit
0
uiterst slechte kwaliteit

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) beschikt over resultaten van een meetpunt op de
Sassegembeek ter hoogte van Laaistok (rand van Brakelbos) (meetpunt nr. 720570, kaart 2.5). In de
periode 1993 t.e.m. 2005 (recentst beschikbare gegevens) schommelde de Prati-index voor zuurstof
tussen 0,7 en 2,1, wat neerkomt op een niet verontreinigde tot matig verontreinigde situatie. De
Belgische Biotische Index (BBI) schommelde in dezelfde periode tussen 9 en 10, wat neerkomt op
een zeer goede kwaliteit. De VMM beschikt tevens over resultaten van een meetpunt op de
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Slijpkotbeek ter hoogte van de Haaiershoek en de Kleistraat. Dit is stroomafwaarts gelegen vanaf de
Zegelsemse bosjes, ten zuidoosten van het bestand ZE1a (meetpunt nr. 722900, niet weergegeven
op kaart 2.5). In de periode van 1999 tot 2005 (recentst beschikbare gegevens) schommelde de Pratiindex voor zuurstof tussen 0,6 en 2,0, wat neerkomt op een niet verontreinigde tot aanvaardbare
situatie. De Belgische Biotische Index steeg in de periode 1999-2005 van 5 tot 9 (zie Tabel 9).

Tabel 9. Analyseresultaten van waterkwaliteitsmetingen op de Sassegembeek (rand Brakelbos,
ter hoogte van Laaistok – meetpunt 720570) (bron: VMM).
Sassegembeek
Slijpkotbeek
Jaartal
PIO
BBI
PIO
BBI
1993
10
1994
1995
1996
10
1997
1,0
10
1998
1,2
10
1999
1,2
10
2,0
5
2000
1,0
10
2001
1,6
9
1,4
7
2002
0,8
10
2003
1,1
10
0,6
8
2004
2,1
10
2005
0,7
9,5
1,3
9
2006
9,5
-

de Sassegembeek loopt centraal doorheen het bos en wordt gevoed door verscheidene zijbronbeken
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2.2.2. Bodem en geologie
2.2.2.1. Tertiaire geologie
De tertiaire geologie van het plangebied wordt overheerst door de Formatie van Tielt (kaart 2.6). Deze
formatie bestaat onderaan uit kleiig zand en bovenaan uit fijn zand. In het Brakelbos dagzomen in het
zuidwesten verder het Lid van Merelbeke (klei) en het Lid van Vlierzele (zand), en in de
noordoosthoek het Lid van Aalbeke (klei) en de Formatie van Maldegem (afwisselend klei-zand).
Ook in Zegelsem neemt de Formatie van Tielt de belangrijkste positie in (ZE1a), ter hoogte van
bestand ZE2a dagzomen het Lid van Merelbeke en het Lid van Vlierzele (Denis et al., 1992).
Behalve de Formatie van Maldegem behoren al deze tertiaire lagen tot de groep van het Ieperiaan,
mariene afzettingen uit het vroeg Eoceen, 49 tot 55 miljoen jaar geleden. De Formatie van Maldegem
is jonger en dateert van het Laat Eoceen, 37 tot 41 miljoen jaar terug (Denis et al., 1992).

2.2.2.2. Bodemkaart
De kwartaire afzettingen ter hoogte van het plangebied zijn van eolische oorsprong en dateren van het
Weichseliaan, dat overeenstemt met de laatste ijstijd. Uit het toen droogliggende Noordzeegebied
werd sediment door de wind in beweging gebracht en in oostelijke richting verplaatst. Het zandig
2
materiaal, dat voornamelijk door saltatie werd verplaatst kwam hoofdzakelijk in de vlakke gebieden
van Laag-België terecht; het leemachtig materiaal daarentegen werd in suspensie vervoerd en afgezet
op het meer heuvelige gebied in Midden-België (Denis et al., 1992).
Bijna 80 % van het plangebied ligt op leembodems, een vijfde van de oppervlakte op
zandleembodems en een erg klein deel op stenige leembodems (deel van ZE2a) (Tabel 10). Verder
krijgt ruim 70 % van de oppervlakte drainageklassen droog tot matig droog toegewezen. Lokaal
komen ook bronzones voor, met name in de bestanden BR5a, BR6a, BR6c, BR8a, BR8b, ZE1a en
ZE2a. Een overzicht van de voorkomende bodemseries per bestand wordt gegeven in Bijlage 4. Tabel
10, Tabel 11 en Tabel 12 tonen meer algemene info op het niveau van het plangebied.

Tabel 10. Textuurklassen van de bodems binnen het plangebied.
Textuurklasse
<>

Omschrijving Oppervlakte (%)
(bronzones / antropogene bodems)

2,5%

A

Leembodem

79,5%

G

Stenige leembodem

0,1%

L

Zandleembodem

17,9%

Tabel 11. Drainageklassen van de bodems binnen het plangebied.
Drainageklasse
<>

Omschrijving Oppervlakte (%)
(bronzones / antropogene bodems)

2,5%

b

Droog / Niet gleyig

63,5%

c

Matig droog / Zwak gleyig

8,3%

d

Matig nat / Matig gleyig

11,2%

D

Matig nat tot matig droog / Zwak tot matig gleyig

3,7%

h

Nat / Sterk gleyig

7,0%

e

Nat / Sterk gleyig met reductiehorizont

0,2%

f

Zeer nat / Zeer sterk gleyig met reductiehorizont

3,4%

g

Uiterst nat / Gereduceerd

0,1%

2

Sprongsgewijs transport van deeltjes door wind of water.
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Tabel 12. Aandeel van de verschillende bodemseries binnen het plangebied.
Bodemserie

Omschrijving

Aandeel oppervlakte (%)

Droge leembodems

58,7%

Vochtige leembodems

16,1%

Natte leembodems

2,6%

Zeer natte leembodems

2,2%

Bronzone

2,4%

Gdx

Droge stenige leembodems

0,1%

Lba

Droge zandleembodems

4,8%

Lda, Ldc, Ldp, LDx

Vochtige zandleembodems

7,1%

Lep, Lhc, Lhp, Lhx

Natte zandleembodems

4,6%

Zeer natte zandleembodems

1,4%

Antropogene gronden

0,1%

Aba, AbB, Abp
Aca, Acp, Ada, Adp
Ahp
Afp, Agp
B

Lfp
OT/OB
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2.2.2.3. Grondverschuiving
Een grondverschuiving (of massabeweging) is een hellingafwaartse beweging van grondmateriaal
onder invloed van de zwaartekracht. Wind, water, lucht of ijs oefenen geen directe eroderende invloed
uit, al kunnen ze wel een indirecte rol spelen door een vermindering van de bodemsterkte en via
stromingsdrukken (stromend grondwater).
In Vlaanderen komen grondverschuivingen vooral in de Vlaamse Ardennen voor. Deze regio heeft
immers de topografische en geologische kenmerken die typerend zijn voor het ontstaan van
3
grondverschuivingen: zeer steile hellingen en smectietrijke kleien onder zandige pakketten. De
directe oorzaak van grondverschuivingen is vaak een combinatie van hoge neerslaghoeveelheden en
menselijke ingrepen, zoals het aanleggen van een vijver, afgravingen, ophogingen, afdichten van
bronnen… Men treft zowel zeer oude (maar moeilijk te dateren), in het landschap geïntegreerde
grondverschuivingen aan als recente grondverschuivingen. De recente grondverschuivingen liggen
vaak binnen de contouren van een oude grondverschuiving, zodat het in feite om een reactivering
gaat, maar kunnen ook geheel onafhankelijk ontstaan op intrinsiek gevoelige plaatsen (Van Den
Eeckhaut, 2007).
In opdracht van de Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu en Energie, Afdeling Land en
Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen werden door de Onderzoeksgroep
Fysische en Regionale Geografie van het Departement Geografie – Geologie van de K.U.Leuven in
2006 en 2007 twee rapporten opgesteld. Als resultaat van beide studies in de Vlaamse Ardennen
werd enerzijds een inventarisatiekaart opgemaakt van bestaande zones van grondverschuiving en
anderzijds een gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen. Beide kaarten zijn voor het Brakelbos
en de Zegelsemse bosjes weergegeven in onderstaande figuren.

Figuur 6. Gekarteerde grondverschuivingen binnen het Brakelbos ( ___ Complexe grondverschuiving
met ondiep schuifvlak; ___ Grote grondverschuiving met diep schuifvlak; bron: Databank Ondergrond Vlaanderen
(DOV)).

3

De mineralengroep smectiet is een groep van meestal gehydrateerde aluminium-fylosilicaten. Smectiet is een van de
kleimineralen.
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Figuur 7. Geklasseerde gevoeligheid voor grondverschuiving (2007) (rood: zeer hoge gevoeligheid;
roze: hoge gevoeligheid; geel: matige gevoeligheid; mat: lage gevoeligheid; bron: Databank Ondergrond Vlaanderen
(DOV)).

Figuur 8. Gekarteerde grondverschuivingen in en rond de Zegelsemse bosjes ( ___ Complexe
grondverschuiving met ondiep schuifvlak; ___ Grote grondverschuiving met diep schuifvlak; bron: Databank
Ondergrond Vlaanderen (DOV)).
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Figuur 9. Geklasseerde gevoeligheid voor grondverschuiving (2007) (rood: zeer hoge gevoeligheid;
roze: hoge gevoeligheid; geel: matige gevoeligheid; mat: lage gevoeligheid; bron: Databank Ondergrond Vlaanderen
(DOV)).

2.3. Beschrijving van het biotisch milieu
2.3.1. Bestandenkaart
Het bosdomein werd opgedeeld in 11 percelen en 18 bestanden. Op kaart 2.8 en in Tabel 13 wordt
een overzicht gegeven van de percelen en de bestanden van Brakelbos en de Zegelsemse bosjes.
Tabel 13. Overzicht van de bestanden met aanduiding van leeftijdsklasse, hoofdboomsoort(en),
bestandstype, bedrijfsvorm, mengingsvorm, sluitingsgraad en vegetatiesamenstelling
(inheems/exoot) (nvt=niet van toepassing).
Bestand

Opp.
(ha)

LeeftijdsHfdBestandPlantjaar
Bedrijfsvorm Mengingsvorm Sluitingsgraad Inheems/Exoot
klasse
bmsoort type

BR1a

3,2036

81-100

B

LH

Hooghout

Homogeen

50 % - 75 %

BR2a

7,2893

Ongelijkj. 1920-1927 B

LH

Hooghout

Groepsgewijs

50 % - 75 %

Inheems

BR3a

2,1937

81-100

1920

B

LH

Hooghout

Homogeen

50 % - 75 %

Inheems

BR4a

6,5858

Ongelijkj. 1920

B

LH

Hooghout

Homogeen

50 % - 75 %

Inheems

BR4b

2,7908

Ongelijkj. 1920

B

LH

Hooghout

Homogeen

50 % - 75 %

Inheems

BR5a

8,8751

Ongelijkj. onbekend B

LH

Hooghout

Homogeen

> 75 %

Inheems

BR6a

8,2388

Ongelijkj. onbekend B

LH

Hooghout

Homogeen

50 % - 75 %

Inheems

BR6b

1,1756

21-40

aE

LH

Hooghout

Homogeen

50 % - 75 %

Exoot

BR6c

4,0879

Ongelijkj. 1920

B

LH

Hooghout

Groepsgewijs

50 % - 75 %

Inheems

BR7a

2,5113

Ongelijkj. 1920

B

LH

Hooghout

Homogeen

> 75 %

Inheems

BR7b

2,0153

nvt

nvt

pOp

nvt

nvt

nvt

nvt

BR8a

7,7082

Ongelijkj. 1920

B

LH

Hooghout

Homogeen

50 % - 75 %

Inheems

BR8b

0,2890

1-20

>2000

Es

LH

Hooghout

Stamsgewijs

> 75 %

Inheems

BR8c

0,2813

21-40

1980

Po

LH

Hooghout

Stamsgewijs

50 % - 75 %

Exoot

BR8d

0,3164

Ongelijkj. onbekend zE, Po

LH

Hooghout

Stamsgewijs

> 75 %

Inheems/Exoot

BR9a

0,2778

Ongelijkj. onbekend B, Po

LH

Hooghout

Stamsgewijs

> 75 %

Inheems/Exoot

ZE1a

0,9628

Ongelijkj. onbekend Po

LH

Hooghout

Homogeen

50 % - 75 %

Exoot

ZE2a

0,2904

81-100

LH

Hooghout

Stamsgewijs

> 75 %

Inheems/Exoot

27

1920

1970

nvt

1920

B
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In de onderstaande tabel wordt de huidige bestandsindeling gelinkt aan die van het vorige
4
bosbeheerplan . Hierin zijn per bestand ook de meest recent uitgevoerde bestandsbehandelingen
opgenomen (Tabel 14).

Tabel 14. Huidige en oude bestandsindeling en beschrijving van de meest recente
bestandsbehandeling.
Bestand Oud bestandnr. Jaartal laatste Beschrijving
(DCB, 1998)
behandeling
BR1a
1
2005
Dunning (deeltje in oosten uitgesloten van exploitatie)
2, 3
2005
Dunning, kroonhout werd achtergelaten (maar
BR2a
geruimd in verjongingsgroepen), Femelkap
BR3a
4
2005
Dunning
BR4a
6
2004
Dunning, kroonhout werd achtergelaten
BR4b
5
2005
Dunning
11, 12, 13
2000
Dunning, meest intensief langs beekvallei (i.f.v.
BR5a
natuurlijke verjonging), Femelkap
7*
2005
Dunning, meest intensief langs beekvallei (i.f.v.
BR6a
natuurlijke verjonging), (deeltje uitgesloten van
exploitatie)
8
2007
Jaarlijkse dunning van aE ten behoeve van geriefhout
BR6b
voor barelen, knuppelpaden, drainagegoten, ...
10 (deel)
2000
Dunning, meest intensief langs beekvallei (i.f.v.
BR6c
natuurlijke verjonging), Femelkap
10 (deel)*
2000
Dunning, meest intensief langs beekvallei (i.f.v.
BR7a
natuurlijke verjonging)
BR7b
nvt
BR8a
9
2000
Dunning, Femelkap
BR8b
15
2000
Eindkap Po
BR8c
16
BR8d
17
BR9a
14
ZE1a
18
ZE2a
19
* het noordelijke hoekje van het vroegere bestand 7, gelegen net over de Sassegembeek, wordt opgenomen in het huidige
bestand BR7a.

2.3.2. Bestandsbeschrijving en dendrometische gegevens
Om inzicht te verkrijgen in de opbouw van het bos werd in het voorjaar van 2007 een bosinventarisatie
uitgevoerd, conform de technische richtlijnen uitgeschreven door het ANB (2003). Tijdens deze
inventarisatie werd voor elk bestand een bestandsbeschrijving verricht (zie Tabel 13 en §2.3.2.1). De
inventaris is zowel kwantitatief als kwalitatief georiënteerd, en de opnames hebben als doel om:
inzicht te verkrijgen in de mengverhouding tussen hoofd- en mengboomsoorten;
het aandeel van de soorten en leeftijden in de bestandsopbouw te kennen;
het aanwezige stamtal (houtvolume) te weten alsook de oppervlakte (grondvlak) die door de
belangrijkste soorten wordt ingenomen;
een duidelijke kijk te krijgen op de bestandenstructuur;
uitsluitsel te krijgen over de gezondheidstoestand van het bos in zijn geheel en van bepaalde
soorten in het bijzonder.
Het bos werd geïnventariseerd aan de hand van 20 steekproefsgewijze opnames. Gemiddeld werd
dus één proefvlak per drie ha bos uitgezet. De ligging van de proefvlakken is op aselecte wijze
gekozen, evenwel met aandacht voor de representativiteit. Bij steekproefopnames wordt er gewerkt
4

DCB, 1998: Bosbeheerplan Brakelbos en Zegelsemse bosjes.
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met cirkelvormige proefvlakken, waarvan de grootte ongeveer 1.000 m² bedraagt. De zaailingen
(hoogte < 2 m), de struik- (omtrek < 20 cm) en de boomlaag (omtrek > 20 cm) worden steevast
afzonderlijk opgemeten en verwerkt.
Het centrale punt van elk proefvlak werd op het terrein gemarkeerd door het plaatsen van blauwe
verfmarkeringen op de stamvoet van de centrale boom. Voorts werden de GPS-coördinaten
opgemeten, en aan de hand van een kompas werd een looproute uitgestippeld (Bijlage 1).

2.3.2.1. Bestandskenmerken
2.3.2.1.1. Bestandstypen
Het volledige plangebied wordt ingenomen door loofhout, behalve bestand BR7b, dat momenteel als
graasweide in gebruik is.

Tabel 15. Absolute en relatieve verdeling van de verschillende bestandstypen binnen het
plangebied.
Bestandstype
Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%)
Loofhout
57,0778
96,6%
Permanent open (pOp)
2,0153
3,4%
3,4%

Loofhout
pOp

96,6%

Figuur 10. Procentuele verdeling van de verschillende bosbestandtypen binnen het plangebied.

2.3.2.1.2. Leeftijd
Uit Tabel 16 blijkt dat het grootste deel van het plangebied wordt ingenomen door ongelijkjarige
bestanden (84 % van de totale oppervlakte). Een tiende van de oppervlakte is bedekt met gelijkjarig
bos van 81 tot 100 jaar oud. Bestanden BR6b en BR8c zijn slechts 21 tot 40 jaar oud, en bestand
BR8b is recent aangeplant.
Tabel 16. Leeftijdsverdeling in het plangebied.
Leeftijdsklasse
Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%)
1-20
0,289
0,5%
21-40
1,457
2,5%
81-100
5,688
9,6%
5
Ongelijkjarig
49,644
84,0%
Niet van toepassing
2,0153
3,4%

5

Hiertoe behoren ook de bestanden BR2a, BR4a, BR5a, BR6c, BR7a en BR8a (37 ha): oorspronkelijk gelijkjarige
beukenbossen van 81-100 jaar oud, waarin inmiddels één of meerdere verjongingsgroepen werden ingebracht.
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3,4%

0,5%
2,5%
9,6%

1-20
21-40
81-100
ongelijkjarig
niet van toepassing

84,0%

Figuur 11. Leeftijdsverdeling van de bestanden in het plangebied.
Bij deze percentages hoort een belangrijke kanttekening. Een bestand wordt als ongelijkjarig
beschouwd wanneer in de boomvormende laag minstens twee leeftijdsklassen voorkomen (ANB,
2003). Hierdoor is de aanwezigheid van één verjongingsgroep of windvalgat waarin verjonging
optreedt voldoende om het hele bestand als ‘ongelijkjarig’ aan te merken. Dit is bijvoorbeeld het geval
in de bestanden BR2a, BR4a, BR5a, BR6c, BR7a en BR8a. In werkelijkheid is daarom ongeveer 72 %
van de oppervlakte bedekt met gelijkjarig beukenbos, aangeplant in de jaren 1920-1927, waarin soms
lokaal verjongingsgroepen gecreëerd zijn voor natuurlijke of kunstmatige verjonging. In dit opzicht is
het niet onbelangrijk dat De Lange & De Lange (2004) vermelden dat in Wereldoorlog I (1914-1918)
alle kapbare bomen in het Brakelbos werden gekapt.

2.3.2.1.3. Sluitingsgraad
In driekwart van het plangebied komt een sluitingsgraad voor van 50 tot 75 %. In de rest van de
beboste delen van het plangebied is de kroonsluiting volledig.

Tabel 17. Absolute en relatieve verdeling van de kroonsluitingsgraad in het plangebied.
Sluitingsgraad
Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%)
50 - 75%
44,5178
75,3%
> 75%
12,5600
21,3%
Niet van toepassing
2,0153
3,4%
3,4%
21,3%

50 - 75 %
> 75 %
nvt

75,3%

Figuur 12. Procentuele verdeling (%) van de kroonsluitingsgraad in het plangebied.
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2.3.2.1.4. Bedrijfsvorm
Heel de beboste oppervlakte van het plangebied wordt beheerd als hooghout.
Tabel 18. Absolute en relatieve verdeling van de verschillende bedrijfsvormen in het
plangebied.
Bedrijfsvorm
Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%)
Hooghout
57,0778
96,6%
Niet van toepassing
2,0153
3,4%
3,4%

Hooghout
nvt

96,6%

Figuur 13. Procentuele verdeling (%) van de verschillende bedrijfsvormen in het plangebied.

2.3.2.1.5. Mengingsvorm
Ongeveer driekwart van het plangebied wordt ingenomen door homogene bestanden. Verder komt
ook groepsgewijze menging voor in twee bestanden (BR6c, BR2a), vanwege het voorkomen van
enkele verjongingsgroepen. Stamsgewijze menging werd enkel vastgesteld in de kleine
noordoostelijke bestanden BR8b, BR8c, BR8d en BR9a, alsook in bestand ZE2a.
Algemeen komt de meeste menging voor langsheen de beekvalleien en op de drogere heuveltoppen.
Tabel 19. Absolute en relatieve verdeling van de verschillende mengingsvormen in het
plangebied.
Mengingsvorm
Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%)
Groepsgewijs
11,3772
19,3%
Homogeen
44,2457
74,9%
Stamsgewijs
1,4549
2,5%
Niet van toepassing
2,0153
3,4%
3,4%
2,5%

19,3%

Groepsgew ijs
Homogeen
Stamsgew ijs
nvt

74,9%

Figuur 14. Procentuele verdeling (%) van de verschillende mengingsvormen in het plangebied.
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het merendeel van het Brakelbos bestaat uit homogene beukenbestanden (bestand BR4a)

2.3.2.2. Boomsoortensamenstelling
2.3.2.2.1. Zaailingen
Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte minder dan 2 meter. Gemiddeld
worden in het plangebied 8.555 zaailingen aangetroffen per hectare. Hiervan wordt het grootste deel
(ruim 70 %) voor rekening genomen door Beuk. Een niet onbelangrijk aandeel wordt ingenomen door
Europese vogelkers (891 zaailingen per hectare). Deze hoge waarde is te wijten aan massale, doch
zeer lokale verjonging in bestand ZE1a in de bronbeekvallei van de Zegelsemse bosjes. Verder
worden vrij veel zaailingen aangetroffen van Berk, Gewone esdoorn, Gewone es, Amerikaanse
vogelkers en Zomereik.
Tabel 20. Aandeel zaailingen per hoogteklasse en per soort (de soorten zijn geordend volgens
afnemend stamtal).
Hoogteklasse (cm)
Boomsoort
Stamtal/ha
0-49
Beuk
6.060
Europese vogelkers
891
Berk
328
Gewone esdoorn
316
Gewone es
299
Amerikaanse vogelkers
246
Zomereik
85
Hulst
82
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Hoogteklasse (cm)

50-99
100-149
150-199
Totaal

Boomsoort
Gewone vlier
Zoete kers
Gelderse Roos
Hazelaar
Hazelaar
Beuk
Gewone esdoorn

Stamtal/ha
70
63
32
26
19
26
13
8.555

2.3.2.2.2. Struiklaag
Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte van meer dan 2 meter en een omtrek
kleiner dan 20 cm. Gemiddeld is de struiklaag zwak ontwikkeld, en het stamtal bedraagt slechts 157
struiken per hectare. De belangrijkste soorten in de struiklaag zijn Gewone esdoorn, Beuk en
Hazelaar. Voorts komt verspreid ook Hulst voor in de struiklaag van het Brakelbos, maar die soort
wordt niet teruggevonden in Tabel 21 aangezien ze nooit voorkwam in de dendrometrische plots.

Tabel 21. Aandeel struiken per hoogteklasse en per soort (de soorten zijn geordend volgens
afnemend stamtal).
Hoogteklasse Boomsoort
Stamtal/ha (levend) Stamtal/ha (dood)
Gewone esdoorn
54
0
Europese vogelkers
15
0
Hazelaar
10
0
200-400
Éénstijlige meidoorn
8
0
Gewone vlier
5
0
Haagbeuk
2
0
Beuk
1
0
Beuk
29
0
Hazelaar
15
0
400-600
Amerikaanse eik
7
0
Gewone esdoorn
5
0
Wilde lijsterbes
3
0
600-800
Gewone es
1
0
Totaal
157
0

2.3.2.2.3. Boomlaag
De boomlaag omvat alle bomen met een omtrek van meer dan 20 centimeter. Het gemiddelde stamtal
per hectare bedraagt 205 bomen, waarvan 80 % Beuken zijn. Deze Beuken staan in voor een
houtvolume van bijna 400 m³ per hectare. Naar stamtal toe is Amerikaanse eik de op één na
belangrijkste soort, en naar grondvlak en volume toe neemt Populier de op één na belangrijkste
positie in.

Tabel 22. Aandeel bomen per soort (uitheemse soorten zijn in cursief aangeduid; de
belangrijkste soort(en) zijn in het vet aangeduid).
Boomsoort
Stamtal (/ha) Grondvlak (m²/ha) Volume (m³/ha)
Beuk
164
27,64
395,18
Populier
3
0,94
10,64
Zomereik
4
0,69
9,90
12
0,48
5,03
Amerikaanse eik
Gewone es
4
0,23
3,29
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Gewone esdoorn
Berk
Vogelkers (Europese)
Zwarte els
Hazelaar
Zoete kers
Haagbeuk
Éénstijlige meidoorn
Gewone vlier
Totaal

3
1
3
2
5
1
1
1
1
205

0,10
0,08
0,06
0,05
0,03
0,03
0,03
0,01
0,00
30,4

1,16
1,09
0,44
0,35
0,07
0,18
0,18
0,02
0,02
427,6

Tabel 23. Verhouding tussen inheemse boomsoorten enerzijds en uitheemse anderzijds (deze
laatste soorten zijn in Tabel 22 schuin aangeduid).
Stamtal
Grondvlak
Volume
Groep
(/ha)
(%)
(m²/ha)
(%)
(m³/ha)
(%)
inheems
190
92,7
29,0
95,3
411,9
96,3
uitheems
15
7,3
1,4
4,7
15,7
3,7
Totaal
205
100,0
30,4
100,0
427,6
100,0
100

80

60
uitheems
inheems
40

20

0
Stamtal (n/ha)

Grondvlak (m²)

Volume (m³)

Figuur 15. Verhouding tussen inheemse en uitheemse boomsoorten, uitgedrukt in stamtal,
grondvlak en volume.
Uitheemse soorten nemen geen belangrijk deel in de boomlaag (7,3 % van het totale stamtal), en
enkel Populier en Amerikaanse eik komen voor. Bovendien komen deze soorten enkel lokaal voor.
Amerikaanse eik vinden we enkel terug in het bestand BR6b, Populieren vooral in de bestanden
BR8c, BR8d, BR9a en ZE1a.
Volgens de criteria duurzaam bosbeheer dient minstens 20 % van de totale oppervlakte van het bos te
bestaan uit, of in omvorming te zijn naar gemengde bestanden op basis van inheemse en
standplaatsgeschikte soorten.
In het plangebied zijn dendrometrisch gezien helemaal geen gemengde inheemse bestanden
aanwezig. Er komt weliswaar een erg hoog percentage inheems loofhout voor, met name in ruim 90 %
van de totale oppervlakte, maar deze beslaan enkel homogene Beukenbossen. Wel zijn door de
recente inbreng van verjongingsgroepen voor natuurlijke verjonging momenteel nogal wat bestanden
in omvorming (BR2a, BR4a, BR5a en BR8a). Er komt in het Brakelbos verder één homogeen
uitheems bestand voor, namelijk BR6b, een Amerikaanse eikenbestand. Daar waar Populieren een
aandeel hebben in de boomlaag worden deze bestanden aanzien als inheems/uitheems (BR8d, BR9a
en ZE2a) of uitheems (BR8c en ZE1a). In het uitheemse bestand ZE1a is Populier dominant in de
boomlaag, maar komt in de nevenetage soortenrijk inheems loofhout voor (Haagbeuk, Europese
vogelkers, Zoete kers, Zwarte els, Gewone esdoorn, Gewone es).
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Tabel 24. Bestandskenmerken met betrekking tot mengvorm en uitheemse/inheemse aard van
de boomlaag.
Inheems/Exoot Homogeen/Gemengd Opp. (ha) Opp. (%) Bestanden
Uitheems
Gemengd
1,2441
2,1% BR8c, ZE1a
Inheems/Uitheems Gemengd
0,8846
1,5% BR8d & 9a, ZE2a
Uitheems
Homogeen
1,1756
2,0% BR6b
Inheems
Homogeen
53,4845 90,5% BR1a, 2a, 3a, 4a, 4b, 5a, 6a, 6c, 7a & 8a
nvt
nvt
2,3043
3,9% BR7b & 8b

2.3.2.3. Dendrometrische gegevens
Tabel 25 geeft een overzicht van de dendrometrische gegevens per bestand. Gemiddeld wordt een
vrij laag stamtal waargenomen van 205 bomen per hectare. Door het grote aandeel oude bomen
(voornamelijk Beuk) resulteert dit lage stamtal toch in een vrij hoog grondvlak (30,4 m²/ha) en een
behoorlijk houtvolume (427 m³/ha). Lokaal worden echter hoge stamtallen bereikt, zoals in de
bestanden BR6b, BR8c, BR9a en ZE1a. Enkel in het geval van bestand BR6b heeft dit hoge stamtal
uitsluitend betrekking op de hoofdboomsoort (Amerikaanse eik). In de andere drie gevallen is het hoge
stamtal eerder het gevolg van een jonge maar rijk ontwikkelde nevenetage.

Tabel 25. Stamtal, grondvlak en volume van de staande - levende en dode - bomen in het bos
per bestand.
Levende bomen
Dode bomen
Bestand
Grondvlak
Volume
Grondvlak
Volume
Stamtal (/ha)
Stamtal (/ha)
(m²/ha)
(m³/ha)
(m²/ha)
(m³/ha)
BR1a
BR2a
BR3a
BR4a
BR4b
BR5a
BR6a
BR6b
BR6c
BR7a
BR7b
BR8a
BR8b
BR8c
BR8d
BR9a
ZE1a
ZE2a
Gemiddeld

150
160
90
207
178
165
79
947
295
305
168
825
407
1037
791
142
205

30,63
32,98
26,11
41,07
25,98
28,95
19,71
25,31
31,07
36,88
29,84
30,01
36,89
49,62
44,13
38,29
30,38

427,86
473,63
361,49
608,70
350,77
395,90
307,57
247,48
440,78
543,31
414,52
310,10
470,61
581,80
448,11
507,88
427,56

0
0
0
0
0
0
0
39
0
0
20
79
64
5

0
0
0
0
0
0
0
0,32
0
0
0,23
0,77
0,46
0,05

0
0
0
0
0
0
0
1,60
0
0
1,44
2,11
2,15
0,28

2.3.2.4. Dood hout
In de meeste bestanden is vrij veel dun dood hout aanwezig. Ook dik en/of zeer dik dood hout vinden
we in de meeste bestanden terug, zij het in veel kleinere hoeveelheden. Vooral in bestanden BR7a,
BR8b en ZE1a wordt veel dik dood hout aangetroffen.
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Tabel 26. Aanwezigheid van liggend dood hout in de verschillende bosbestanden.
dun (20-60cm)
dik (60-120cm)
zeer dik (>120cm)
Bestand
(klasse)
(stuks/ha) (klasse) (stuks/ha) (klasse)
(stuks/ha)
BR1a
++
5-100
+
1-10
0
BR2a
++
5-100
+
1-10
+
1-3
BR3a
+
1-5
0
0
BR4a
++
5-100
+
1-10
+
1-3
BR4b
++
5-100
+
1-10
0
BR5a
++
5-100
+
1-10
+
1-3
BR6a
++
5-100
+
1-10
+
1-3
BR6b
++
5-100
0
0
BR6c
++
5-100
+
1-10
+
1-3
BR7a
++
5-100
++
11-30
+
1-3
BR7b
BR8a
++
5-100
+
1-10
0
BR8b
++
5-100
++
11-30
0
BR8c
++
5-100
+
1-10
0
BR8d
++
5-100
+
1-10
0
BR9a
++
5-100
+
1-10
+
1-3
ZE1a
++
5-100
++
11-30
++
>3
ZE2a
++
5-100
+
1-10
0

Met betrekking tot dood hout wordt in de criteria voor duurzaam bosbeheer een streefwaarde
vooropgesteld van minimum 4 % van het totale bestandsvolume (hierin worden zowel staand als
liggend dood hout gerekend). Uit Tabel 27 blijkt dat staand dood hout 2 % van het stamtal, doch
amper 0,06 % van het bestandsvolume uitmaakt. Bovendien dient er een goede spreiding te zijn over
alle dikteklassen. Aan dit criterium wordt evenmin voldaan aangezien het meeste staand dood hout
een omtrek heeft van 20 tot 60 cm.

Tabel 27. Aanwezigheid van staand dood hout binnen het plangebied op basis van de
dendrometrische steekproefopnames.
Stamtal
Grondvlak
Volume
Boomsoort
Sortiment
(/ha)
(m²/ha)
(m³/ha)
Beuk
dun
2,7
0,03
0,20
Zwarte els
dun
1,1
0,01
0,04
Amerikaanse eik
dun
0,8
0,01
0,03
ander loofhout
dun
0,4
0,00
0,01
Totaal
Verhouding van dood t.o.v. levend staand hout (%)

5
2%

0,05
0,16%

0,28
0,06%

2.3.3. Flora
2.3.3.1. Dataverzameling en –analyse
Er zijn 19 vegetatieopnames volgens de Braun-Blanquet-methode gemaakt in bosvegetaties, dit in
proefvlakken van 16m op 16m. Elk van deze opnamen is gelokaliseerd door een routebeschrijving en
opmeting van de coördinaten door middel van een GPS. Dit maakte het mogelijk de opnamepunten op
kaart nauwkeurig te lokaliseren. De ligging van de proefvlakken en de meetpunten van de bestands-
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en vegetatieopnamen en de looproute zijn terug te vinden in Bijlage 1. De vegetatieopnames worden
weergegeven in tabelvorm in bijlage 5.
Een soortenlijst van de boom-, struik- en kruidlaag werd opgemaakt aan de hand van de 19
vegetatieopnamen die gebruikt werden voor het opstellen van de typologie, en werd verder aangevuld
met soorten die tijdens de Tansley-opnames en bosbeschrijvingen werden vastgesteld. De actuele
soortenlijst van het gebied wordt weergegeven in Bijlage 3.

Gelderse roos in de noordelijke bosrand van bestand BR7a

Elk van de vegetatieopnamen werd vegetatiekundig op naam gebracht met behulp van de Tropresidentificatiespectra (Roelandt, 2003). In een Tropres-sterdiagram wordt de verwantschap van een
opname met elk van de 32 bostypen uit de gewestelijke bosinventarisatie getoond. Door het
programma kunnen nogal wat parameters berekend en weergegeven worden, en voor een juiste
interpretatie van de grafieken worden de belangrijkste kort besproken. De ‘TP..._K’-waarden houden
enkel rekening met soorten in de kruidlaag, terwijl ‘TP…_BSK’-waarden rekening houden met soorten
in zowel boom-, struik- als kruidlaag. Veder kan nog onderscheid gemaakt worden tussen ‘TP’waarden, en ‘TPab’-waarden. Terwijl de eerste enkel aan- of afwezigheid van soorten in rekening
brengt, zijn bij TPab-waarden ook de abundanties meegerekend. Dergelijke diagrammen zijn handige
hulpmiddelen om in één oogopslag een eerste idee te krijgen van de identiteit van de opname. Op
basis van deze resultaten en op basis van de bosclassificatie zoals beschreven in Cornelis et al.
(2007) worden vervolgens zogenaamde lokale bostypes gedefinieerd. In onderstaande paragrafen
worden de gemiddelde Tropres-diagrammen weergegeven voor elk van deze bostypes.

2.3.3.2. Actuele en potentiële vegetatie
2.3.3.2.1. Actuele vegetatie
Tabel 28 toont een overzicht van de vijf lokale bostypes in het plangebied (zie ook kaart 2.10).
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Tabel 28. Overzicht van actuele bostypes binnen het plangebied.
Bostype
Bestanden
ZE1a, BR4a, BR5a, BR6a, BR6c,
D4: Essen-Elzenbos met goudveil en Reuzenpaardenstaart
BR7a, BR9a
D6: Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk
ZE1a, BR8c
G3: Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde
ZE2a, BR5a, BR7a, BR8d, BR9a
kamperfoelie
H1: Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint
BR1a, BR3a, BR4a, BR4b, BR6a
H3: Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren
BR2a, BR6b, BR6c, BR8a
In bovenstaande tabel is bestand BR7b niet opgenomen. Dit is een relatief soortenrijke graasweide
met dominantie van grassen, in de eerste plaats van Gestreepte witbol, met lokaal ook onder andere
Kropaar en Grote vossenstaart. Deze grassen worden begeleid door soorten als Akkerdistel,
Veldzuring, Pinksterbloem, Scherpe en Kruipende boterbloem, Witte klaver, Gewone berenklauw,
Gewone hoornbloem, enzovoort.
•

D4: Essen-Elzenbos met goudveil en Reuzenpaardenstaart

Tropres: Essenbronbos (TP_K / TP_BSK)
(Habitatcode: 91E0, Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-padion, Alnion
incanae, Salicion albae))
Dit is een smal en meestal lijnvormig bostype langs bronnen en bronbeekjes die kalkhoudend
zuurstof- en voedselrijk water van constante temperatuur aanvoeren. Kenmerkend is een
uitgesproken voorjaarsaspect. De meest typische soorten in de kruidlaag zijn Paarbladig en
Verspreidbladig goudveil, Reuzenpaardenstaart, Bittere veldkers, Bosereprijs, Hangende en Slanke
zegge en Dotterbloem (Cornelis et al., 2007).
Mooi ontwikkelde voorbeelden van dit bostype komen voor langs de Sassegembeek in het Brakelbos
en langs de Slijpkotbeek in de Zegelsemse bosjes.
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TP_BSK

D4: Essen-Elzenbos m et goudveil en Reuzenpaardenstaart

TP_K
Ro do dendro n-bo s
Elzen-Eikenbo s
so o rtenarm B erken-Eikenbo s
60
Elzenbro ekbo s
Bo chtige smele-rijk B erken-Eikenbo s
Ruigt-Elzenbo s

50

M o esdistel-Elzenbro ek

Bo sbesrijk B erken-Eikenbo s
typisch B erken-Eikenbo s

40

Wilgenvlo edbo s

A merikaanse vo gelkers B erken-Eikenbo s
30

Duinbo s

Witbo l B erken-Eikenbo s
20

Po pulieren-beemd

10

P o pulieren-ruigte

0

B randnetel-Vlierenbo s

Witbo l Eiken-Beukenbo s
A merikaanse vo gelkers Eiken-B eukenbo s
B ramenrijk Eiken-B eukenbo s

Elzen-Essenbo s

A merikaanse eik-Kastanjebo s

Elzenrijk Iepen-Essenbo s

typische Wintereiken-B eukenbo s

dro o g Iepen-Essenbo s

A delaarsvarenrijk Wintereiken-B eukenbo s

Essenbro nbo s

M eiklo kjesrijk Gierstgras-B eukenbo s

vo chtig Eiken-Haagbeukenbo s
typisch Gierstgras-Beukenbo s
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbo s
arme Eiken-Haagbeukenbo s
dro o g Eiken-Haagbeukenbo s

Figuur 16. Tropres-diagram voor het lokale bostype D4: Essen-Elzenbos met Goudveil en
Reuzenpaardenstaart.

de Zegelsemse bosjes bezitten een rijk ontwikkeld Essen-Elzenbos (bestand ZE1a)
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D6: Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk
Tropres: Elzenrijk Iepen-Elzenbos (TPab_K) / Brandnetel-Vlierenbos (TPab_BSK)
(Habitatcode 9160: sub-Atlantische en midden-Europese
haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion-betuli)

wintereikenbossen

en

Eiken-

Essen-Elzenbossen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van een groot aantal nitrofiele soorten
in combinatie met vochtminnende soorten. Het type met Gevlekte aronskelk komt veelal voor in oude
bossen, getuige de aanwezigheid van relatief veel oud-bosplanten. In de boomlaag komen Gewone
es, Zwarte els en Populieren voor, maar evengoed Zomereik en Beuk (Cornelis et al., 2007).
In het plangebied komt dit bostype slecht lokaal voor, met name in de Zegelsemse bosjes en in
bestand BR8c in het Brakelbos. De boomlaag wordt gedomineerd door Populieren, en in de
nevenetage groeien Gewone es, Gewone esdoorn, Zwarte els en Haagbeuk. De kruidlaag wordt
getypeerd door de aanwezigheid van voorjaarsbloeiers in combinatie met nitrofiele soorten.
TPab_BSK

D6: Essen-Elzenbos m et Gevlekte aronskelk

TPab_K
Ro do dendro n-bo s
Elzen-Eikenbo s 25
so o rtenarm B erken-Eikenbo s
Elzenbro ekbo s
B o chtige smele-rijk B erken-Eikenbo s
Ruigt-Elzenbo s

B o sbesrijk B erken-Eikenbo s
20

M o esdistel-Elzenbro ek

typisch B erken-Eikenbo s

Wilgenvlo edbo s

15

Duinbo s

10

P o pulieren-beemd

5

P o pulieren-ruigte

0

B randnetel-Vlierenbo s

A merikaanse vo gelkers B erken-Eikenbo s
Witbo l B erken-Eikenbo s
Witbo l Eiken-B eukenbo s
A merikaanse vo gelkers Eiken-B eukenbo s
B ramenrijk Eiken-B eukenbo s

Elzen-Essenbo s
Elzenrijk Iepen-Essenbo s
dro o g Iepen-Essenbo s
Essenbro nbo s

A merikaanse eik-Kastanjebo s
typische Wintereiken-B eukenbo s
A delaarsvarenrijk Wintereiken-B eukenbo s
M eiklo kjesrijk Gierstgras-B eukenbo s

vo chtig Eiken-Haagbeukenbo s
typisch Gierstgras-B eukenbo s
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbo s
arme Eiken-Haagbeukenbo s
dro o g Eiken-Haagbeukenbo s

Figuur 17. Tropres-diagram voor het lokale bostype Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk
(D6).

G3: Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie
Tropres: Droog Eiken-Haagbeukenbos (TPab_K) / Typisch Gierstgras-Beukenbos (TPab_BSK)
(Habitatcode 9160: sub-Atlantische en Midden-Europese
haagbeukenbossen behorend tot het Carpinion-betuli)

wintereikenbossen

en

Eiken-

Dit bostype is de soortenarmste vorm van alle Essen-Eikenbossen. Zomereik is meestal de dominante
boomsoort. De kruidlaag bevat weinig karakteristieke soorten maar Gewone salomonszegel, Wilde
kamperfoelie, Klimop, Aalbes en Kleine maagdenpalm komen er wel meer voor dan in andere EssenEikenbossen (Cornelis et al., 2007).
In het Brakelbos wordt dit bostype aangetroffen in vier bestanden (Br5a, Br7a, Br8d, Br9a) en in de
Zegelsemse bosjes in bestand Ze2a. Beuk is er telkens de dominante boomsoort, al is er meestal
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enige bijmenging van Zomereik, Gewone es of Populier. In de kruidlaag rechtvaardigt de
aanwezigheid van soorten als Groot heksenkruid, Kleine maagdenpalm, Gewone salomonszegel en
Wilde kamperfoelie de typering als Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde
kamperfoelie.
TPab_BSK

G3: Essen-Eikenbos m et Gew one salom onszegel en Wilde kam perfoelie

TPab_K
Ro do dendro n-bo s
Elzen-Eikenbo s 50
so o rtenarm B erken-Eikenbo s
Elzenbro ekbo s
B o chtige smele-rijk B erken-Eikenbo s
Ruigt-Elzenbo s

B o sbesrijk B erken-Eikenbo s
40

M o esdistel-Elzenbro ek

typisch B erken-Eikenbo s

Wilgenvlo edbo s

30

Duinbo s

20

P o pulieren-beemd

10

P o pulieren-ruigte

0

A merikaanse vo gelkers B erken-Eikenbo s
Witbo l B erken-Eikenbo s
Witbo l Eiken-B eukenbo s
A merikaanse vo gelkers Eiken-B eukenbo s

B randnetel-Vlierenbo s

B ramenrijk Eiken-B eukenbo s

Elzen-Essenbo s

A merikaanse eik-Kastanjebo s

Elzenrijk Iepen-Essenbo s

typische Wintereiken-B eukenbo s

dro o g Iepen-Essenbo s
Essenbro nbo s

A delaarsvarenrijk Wintereiken-B eukenbo s
M eiklo kjesrijk Gierstgras-B eukenbo s

vo chtig Eiken-Haagbeukenbo s
typisch Gierstgras-B eukenbo s
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbo s
arme Eiken-Haagbeukenbo s
dro o g Eiken-Haagbeukenbo s

Figuur 18. Tropres-diagram voor het lokale
salomonszegel en Wilde kamperfoelie (G3).

bostype

Essen-Eikenbos

met

Gewone

niettegenstaande Zomereik een vooraanstaande plaats inneemt is het Essen-Eikenbos een soortenarm bostype
(bestand ZE2a)
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H1: Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint
Tropres: Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos (TPab_K) / Typisch Gierstgras-Beukenbos (TPab_BSK)
(Habitatcode 9130: Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum)
Het Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint is een zuurdere vorm van het Essen-Eikenbos met Wilde
hyacint. In tegenstelling tot de Essen-Eikenbossen komt Gewone es in het Eiken-Beukenbos amper
voor. Typisch voor dit bostype is het samen voorkomen van Wilde hyacint met Adelaarsvaren, Valse
salie, Lelietje-van-dalen, Dalkruid, Witte klaverzuring, Ruige veldbies, Bosgierstgras (Cornelis et al.,
2007).
TPab_BSK

H1: Eiken-Beukenbos m et Wilde hyacinth

TPab_K
Ro do dendro n-bo s
Elzen-Eikenbo s 50
so o rtenarm B erken-Eikenbo s
Elzenbro ekbo s
B o chtige smele-rijk B erken-Eikenbo s
Ruigt-Elzenbo s

B o sbesrijk B erken-Eikenbo s
40

M o esdistel-Elzenbro ek

typisch B erken-Eikenbo s

Wilgenvlo edbo s

30

Duinbo s

20

P o pulieren-beemd

10

P o pulieren-ruigte

0

B randnetel-Vlierenbo s

A merikaanse vo gelkers B erken-Eikenbo s
Witbo l B erken-Eikenbo s
Witbo l Eiken-B eukenbo s
A merikaanse vo gelkers Eiken-B eukenbo s
B ramenrijk Eiken-B eukenbo s

Elzen-Essenbo s
Elzenrijk Iepen-Essenbo s
dro o g Iepen-Essenbo s
Essenbro nbo s

A merikaanse eik-Kastanjebo s
typische Wintereiken-B eukenbo s
A delaarsvarenrijk Wintereiken-B eukenbo s
M eiklo kjesrijk Gierstgras-B eukenbo s

vo chtig Eiken-Haagbeukenbo s
typisch Gierstgras-B eukenbo s
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbo s
arme Eiken-Haagbeukenbo s
dro o g Eiken-Haagbeukenbo s

Figuur 19. Tropres-diagram voor het lokale bostype Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint (H1).

Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint (bestand BR1a)
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Het Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint komt voor in grote delen van het Brakelbos, met name in de
bestanden Br1a, Br2a, Br3a, Br4a, Br4b en Br6a. Beuk is steevast alleenheerser in de boomlaag.
Wilde hyacint komt in de kruidlaag in hoge bedekkingspercentages voor en Bosgierstgras is
consequent aanwezig in elk van deze bestanden.

TPab_BSK

H3: Eiken-Beukenbos m et Adelaarsvaren

TPab_K
Ro do dendro n-bo s
Elzen-Eikenbo s 40
so o rtenarm B erken-Eikenbo s
Elzenbro ekbo s
B o chtige smele-rijk B erken-Eikenbo s
Ruigt-Elzenbo s
M o esdistel-Elzenbro ek
Wilgenvlo edbo s

35
30
25

B o sbesrijk B erken-Eikenbo s
typisch B erken-Eikenbo s
A merikaanse vo gelkers B erken-Eikenbo s

20

Duinbo s

15
10

P o pulieren-beemd

Witbo l B erken-Eikenbo s
Witbo l Eiken-B eukenbo s

5

P o pulieren-ruigte

0

B randnetel-Vlierenbo s

A merikaanse vo gelkers Eiken-B eukenbo s
B ramenrijk Eiken-B eukenbo s

Elzen-Essenbo s

A merikaanse eik-Kastanjebo s

Elzenrijk Iepen-Essenbo s
dro o g Iepen-Essenbo s
Essenbro nbo s

typische Wintereiken-B eukenbo s
A delaarsvarenrijk Wintereiken-B eukenbo s
M eiklo kjesrijk Gierstgras-B eukenbo s

vo chtig Eiken-Haagbeukenbo s
typisch Gierstgras-B eukenbo s
Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbo s
arme Eiken-Haagbeukenbo s
dro o g Eiken-Haagbeukenbo s

Figuur 20. Tropres-diagram voor het lokale bostype Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren (H3).

gesloten bos van het type Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren (bestand BR6c)
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H3: Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren
Bramenrijk Eiken-Beukenbos (TPab_K) / Typisch Gierstgras-Beukenbos (TPab_BSK)
(Habitatcode 9120: Atlantische zuurminnende Beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de
ondergroei (Quercion robori – petraeae of Ilici-Fagenion)
Dit bostype vormt de overgang naar de drogere en voedselarmere Dennen-Eikenbossen. De
climaxvorm wordt gedomineerd door Beuk, maar men treft het vaker aan als een door Zomereik
gedomineerd bos. Amerikaanse eik en Tamme kastanje hebben zich goed ingeburgerd in dit bos. De
meest constante soort in de struiklaag is Wilde lijsterbes. De kruidlaag is over het algemeen arm aan
soorten en Gewone braam en Adelaarsvaren komen het meeste voor (Cornelis et al., 2007).
Het Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren komt voor in vier bestanden in het Brakelbos, met name in
Br2a, Br6b, Br6c en Br8a. Bestand Br6b is een Amerikaanse eikenbestand; in de andere bestanden is
Beuk terug de dominante boomsoort, met in Br6c een geringe bijmenging van Zomereik. De kruidlaag
is er arm aan soorten, met lokale aanwezigheid van indicatorsoorten als Blauwe bosbes, Pilzegge en
Adelaarsvaren.

2.3.3.2.2. Vergelijking met de Biologische Waarderingskaart
Zo goed als het hele plangebied is als biologisch zeer waardevol ingetekend. Enkel bestand BR7b is
ingetekend als een complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen. Tabel 29
geeft een overzicht van de karteringseenheden voorkomend in het plangebied.
Opvallend is dat de bestanden BR6b, BR6c, BR8a op de BWK zijn gekarteerd als zuurdere bossen
(‘qs’ en ‘fs’ (zuur Eikenbos / zuur Beukenbos). Dit komt goed overeen met de actuele
vegetatiebepaling als ‘Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren’ (kaarten 2.10 & 2.11), dat de overgang
vormt van de Eiken-Beukenbossen naar de zuurdere Dennen-Eikenbossen. Verder werd heel het
bestand BR2a ingetekend als ‘fe’ (Eiken-Haagbeukenbos met Wilde hyacint). De oostelijke helft van
dit bestand neigt echter net als bovenvermelde bestanden naar het zuurdere ‘Eiken-Beukenbos met
Adelaarsvaren’.
Tabel 29. Karteringseenheden voorkomend in het plangebied.
BWK-code Omschrijving
fe
Beukenbos met Wilde hyacint
fs
zuur Beukenbos
fa
Beukenbos zonder Wilde hyacint
qa
Eiken-Haagbeukenbos
qe
Eiken-Haagbeukenbos met Wilde hyacint
qs
zuur Eikenbos
vc
Elzen-Essenbos van bronnen en bronbeken
va
alluviaal Essen-Olmenbos
hpr+
soortenrijk permanent poldergrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden

Net als het grootste deel van het plangebied staan de bestanden ZE2a, BR5a, BR7a en BR8d op de
BWK ingekleurd als ‘fe’ (Beukenbos met Wilde hyacint). Deze bestanden werden tijdens actuele
vegetatiebepaling echter gedefinieerd als ‘Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde
kamperfoelie’ (zie ook §2.3.3.2.1), onder meer vanwege het voorkomen van Gewone es of zeer
beperkte bedekkingen of het ontbreken van Wilde hyacint.
Voorts komt volgens de BWK in verschillende valleien van het Brakelbos het vegetatietype ‘vc‘ (ElzenEssenbos van bronnen en bronbeken) voor, te vergelijken met het lokale bostype ‘Essen-Elzenbos
met goudveil en Reuzenpaardenstaart (D4)’. Tijdens de bosinventarisatie bleken goed ontwikkelde
voorbeelden van het lokale bostype D4 echter enkel aanwezig langs de Sassegembeek zelf.
Langsheen de beken doorheen de bestanden BR6a en BR8a komt een eerder gedegradeerde vorm
voor, met desalniettemin soorten als Hangende zegge, Dubbelloof en Eénbloemig parelgras.

44

bosbeheerplan Brakelbos-Zegelsemse bosjes

Econnection

Tot slot zijn de bestanden BR8c en ZE1a (lokaal bostype ‘Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk’)
op de BWK respectievelijk ingetekend als ‘va’ (alluviaal Essen-Olmenbos) en ‘qa’ (EikenHaagbeukenbos). Ook hier is er dus een goede overeenkomst gezien het ‘Essen-Elzenbos met
Gevlekte aronskelk’ beschouwd wordt als een overgang tussen de alluviale bostypes en de EikenHaagbeukenbossen (Cornelis et al., 2007).

Tabel 30. Overzicht van de BWK-karteringseenheden per bestand
((+)=grotendeels ingekleurd als …; (-)=beperkt ingekleurd als …).
Bestand BWK-kartering

Actuele vegetatie

BR1a
BR2a
BR3a
BR4a
BR4b
BR5a
BR6a
BR6b
BR6c
BR7a
BR7b
BR8a
BR8b
BR8c
BR8d
BR9a
ZE1a
ZE2a

H1
H1 / H3
H1
H1
H1
G3
H1
H3
H3
G3
hp-weide
H3
Aanplant
D6
G3
G3
D6
G3

fe
fe
fe
fe (+), fa (-), vc (sassegem)
fe (+), fs (-)
fe (+), vc (sassegem)
fe (+), vc (-)
qs (+), fe (-)
fs (+), vc (sassegem)
fe (+), vc (sassegem)
hpr+
fs (+), fe (-), vc (-)
va
va
fe (+), va (-)
va
qa (+), vc (slijpkotbeek)
fe (+), qe (-)

2.3.3.2.3. Vergelijking met de Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart
De potentiële climaxvegetatie van een gebied wordt weergegeven door de kaart met de Potentieel
Natuurlijke Vegetatie (PNV) (kaart 2.12). Deze kaart is hoofdzakelijk gebaseerd op de bodemkaart
(kaarten 2.7a, b & c). Op de PNV-kaart zijn 7 karteringseenheden terug te vinden. Deze eenheden zijn
te linken aan de bostypengroepering zoals beschreven in de vegetatiedatabank-handleiding (zie
Figuur 21).

Tabel 31. Overzicht van PNV-karteringseenheden en overeenkomst met classificatie van Bos
en Groen (2001).
PNV-eenheid
Elzenbroekbos
Elzen-Vogelkersbos
Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijke Eiken-Beukenbos
Typische Eiken-Beukenbos, droge variant
Typische Eiken-Beukenbos, natte variant
Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, droge variant
Arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant
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Bos en Groen
Moerasbossen (donkerblauw)
Valleibossen (lichtblauw)
Eiken-Haagbeukenbossen (rood)
Eiken-Beukenbossen (oranje)
Berken-Eikenbossen (geel)
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Figuur 21. Bostypengroepering zoals beschreven in de vegetatiedatabank-handleiding (geel =
Berken-Eikenbossen; oranje = Eiken-Beukenbossen; rood = Eiken-Haagbeukenbossen;
lichtblauw = valleibossen; donkerblauw = moerasbossen).

Volgens de PNV-kaart is in het Brakelbos vooral ‘Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijk EikenBeukenbos’ als natuurlijke vegetatie te voorspellen, en in geringe mate typisch Eiken-Beukenbos
(zowel droge variant als natte variant). Dit komt vrij goed overeen met de actuele vegetatiebepaling
(kaart 2.10). Het ‘Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijk Eiken-Beukenbos’ wordt in Tabel 31
gelijkgesteld aan Eiken-Haagbeukenbos. En de Tropres-resultaten (TPab_BSK) (Figuur 18 tot Figuur
20) tonen voor de belangrijkste lokale bostypes (G3, H1 & H3) een goede gelijkenis met typisch
Gierstgras-Beukenbos, dat volgens Figuur 21 dus behoort tot de Eiken-Haagbeukenbossen.
Langs de Sassegembeek en haar zijbeken wordt voornamelijk ‘Elzen-Vogelkersbos’ en ‘ElzenVogelkersbos met kans op Bronbos’ verwacht, wat grofweg overeenkomt met de intekening van
Essenbronbos op de actuele vegetatiekaart (kaart 2.10).
Op de hoogst gelegen delen van de Zegelsemse bosjes zijn er voornamelijk potenties voor
‘Beukenbos, Eiken-Haagbeukenbos of rijk Eiken-Beukenbos’. Dit komt grofweg overeen met de
karteringen als ‘Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk’ (D6) en ‘Essen-Eikenbos met Gewone
salomonszegel en Wilde kamperfoelie’ (G3), allebei bostypes die verwantschap vertonen met EikenHaagbeukenbos. In de lager gelegen delen domineert vooral Elzen-Vogelkersbos (al dan niet met
kans op bronbos) de potentieel natuurlijke vegetatie, overeenkomstig de intekening van lokaal bostype
D4 rond de Slijpkotbeek.

2.3.3.2.4. Zeldzame, bedreigde en beschermde soorten
In het plangebied komen geen rode lijstsoorten voor (Van Landuyt et al., 2006). Interessant is wel het
voorkomen van een hele reeks oude bosplanten zoals: Aardbeiganzerik, Adelaarsvaren,
Bleeksporig/Donkersporig bosviooltje, Bleke zegge, Bosanemoon, Bosereprijs, Bosgierstgras,
Boswederik, Boszegge, Eenbes, Eenbloemig parelgras, Gele dovenetel, Gevlekte aronskelk, Gewone
salomonszegel, Groot heksenkruid, Hangende zegge, Heelkruid, Kleine maagdenpalm, Knopig
helmkruid, Kruipend zenegroen, Paarbladig goudveil, Verspreidbladig goudveil, Ruige veldbies, Ruwe
smele, Schaduwgras, Slanke sleutelbloem, Smalle stekelvaren, Wilde hyacint en Witte klaverzuring
(Hermy et al., 2004). Typisch voor het Brakelbos zijn de uitgestrekte ‘tapijten’ van Wilde hyacint,
dewelke voor een uitgesproken bloeiaspect zorgen in het voorjaar.
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Daarnaast zorgen ook de bronbosvegetaties voor een waardevol flora-element. Kenmerkende soorten
voor deze typische plantengemeenschap zijn Verspreid- en Paarbladig goudveil, Hangende zegge,
Dubbelloof, Eénbloemig parelgras, Bittere veldkers en Reuzenpaardenstaart (zie ook § 2.3.5.1).
Tot slot is het voorkomen van Spekwortel in bestand ZE1a in de Zegelsemse bosjes het vermelden
waard.

2.3.3.2.5. Autochtone bomen en struiken
In het plangebied komen enkele locaties voor waar in 2000 in opdracht van het ANB een inventarisatie
werd uitgevoerd naar het voorkomen van oorspronkelijk inheemse bomen en struiken (Maes &
Rövekamp, 2000). In onderstaande tabel geven we een overzicht van de bestanden waarbinnen deze
inheemse bomen en struiken werden waargenomen.

Tabel 32: Overzicht autochtone bomen en struiken
(‘a’ vrijwel zeker autochtoon, ‘a/b’ of ‘b’ waarschijnlijk autochtoon).
Locatienr. Bestand(en) Quotering Soorten
256
ZE1a, ZE2a
a
Tweestijlige meidoorn, Bosroos, Braam sp.
a/b

258

b
BR6c, BR7a, a
BR7b
a/b
b

409

BR5a

410

BR1a,
BR6b,
BR7a,
BR8a,
BR9a

a
b
BR6a, a
BR6c,
BR7b, a/b
BR8b, b

Haagbeuk, Éénstijlige x Tweestijlige meidoorn, Gewone es,
Gelderse roos
Hazelaar, Éénstijlige meidoorn, Klimop, Gewone vlier
Wilde kamperfoelie, Bosroos, Braam sp., Gelderse roos,
Roos sp.
Haagbeuk
Zwarte els, Hazelaar, Éénstijlige meidoorn, Sleedoorn,
Gewone vlier, Mispel
Wilde kamperfoelie, Bosroos, Braam sp.
Klimop, Mispel, Gewone vlier, Wilde lijsterbes
Haagbeuk, Wilde kamperfoelie, Bosroos, Braam sp., Blauwe
bosbes
Gelderse roos
Wilde kardinaalsmuts, Brem, Gewone es, Klimop,
Framboos, Boswilg, Gewone vlier

In het Brakelbos wordt vooral op de houtkant ten noorden van het bestand BR7a op de quotering a,
a/b en b geoogst: Haagbeuk, Hazelaar, Bosroos en Gelderse roos. Ook op Hulst (quotering b/c) wordt
er in het gehele bos geoogst omdat er weinig of geen quotering b voorkomt in de streek. In de
Zegelsemse bosjes wordt niet geoogst omdat deze locatie moeilijk bereikbaar en kwetsbaar is (Mieke
D’Hondt, mond. med.).

2.3.3.2.6. Probleemsoorten
Amerikaanse vogelkers
de
Amerikaanse vogelkers werd in de 19 eeuw massaal aangeplant als bodemverbeteraar in
productiebossen. Ondertussen is de soort uiterst algemeen in Vlaanderen en komt ze vooral in regio’s
met een zandige bodem soms massaal voor. Doordat het blad giftig is ontbreekt de ondergroei in
bossen met dominantie van Amerikaanse vogelkers nagenoeg volledig. Bovendien reproduceert de
soort bijzonder snel. Dit alles leverde de Amerikaanse vogelkers haar bijnaam ‘bospest’ op (Van
Landuyt et al., 2006).
Amerikaanse vogelkers treft men in het Brakelbos enkel in de Beukgedeeltes aan. De lage
bedekkingsgraad is vooral te danken aan de regelmatige bestrijding van de soort. Om de soort te
bestrijden worden geregeld alle exemplaren verwijderd door het uittrekken van de jonge boompjes of
het kappen en het omzichtig insmeren van de stobbe van grotere (niet met de hand verwijderbare)
boompjes en bomen met glyfosaat. De behandeling wordt in één arbeidsgang voor het gehele bos
toegepast. De moederbomen, waarvan de in het bos aanwezige natuurlijke verjonging van
Amerikaanse vogelkers afkomstig is, groeien in het naastgelegen d’Hoppe-bos.

47

ontwerpversie bosbeheerplan Brakelbos-Zegelsemse bosjes

Econnection

Japanse duizendknoop
de
Van oorsprong komt Japanse duizendknoop enkel voor in Japan. Echter reeds in de 19 eeuw werd
de soort ingevoerd in Europa, in eerste instantie als veevoeder, maar evengoed als curiosum in
(kasteel)tuinen. Alle Vlaamse populaties ontstonden uit weggeworpen tuinafval. Ondertussen is de
soort algemeen verspreid in Vlaanderen. Zonder twijfel is deze plant een van de schadelijkste
neofyten van de Vlaamse flora. Waar Japanse duizendknoop opduikt is de soort onverwoestbaar en
neemt ze binnen de kortste keren grote oppervlakten in, waaronder geen enkele inheemse soort het
overleeft. De uitbreiding gebeurt hoofdzakelijk vegetatief (Van Landuyt et al., 2006).
Japanse duizendknoop wordt in het Brakelbos zeer beperkt aangetroffen aan de toegang tot het bos
via de Brakelbosstraat. Gezien het beperkte voorkomen is deze woekeraar nu nog efficiënt te
bestrijden.

2.3.4. Fauna
Onderstaande faunalijsten werden samengesteld op basis van gegevens aangeleverd door vrijwillige
waarnemers (Geert De Knijf, Mieke D’Hondt, Sonja De Smeyter, Rolin Verlinde), het INBO, de
zoogdierenwerkgroep van Natuurpunt en Gomphus, en werden tenslotte aangevuld met
waarnemingen verricht door Econnection zelf.

2.3.4.1. Zoogdieren
Met uitzondering van de Rode eekhoorn zijn de zoogdieren in het plangebied onvoldoende
bestudeerd. De beperkte kennis steunt hoofdzakelijk op incidentele en verspreide waarnemingen.
In het bijzonder ontbreken verspreidingsgegevens omtrent het voorkomen van boombewonende
vleermuizen, niettegenstaande zij erg belangrijk zijn voor het toekomstig bosbeheer. Momenteel zijn
geen koloniebomen bekend. Wel zijn voor het Brakelbos winterwaarnemingen bekend van
Baardvleermuis en Franjestaart (Haskoning, 2006), maar exacte informatie hieromtrent is niet te
achterhalen. Ook is in 2009 de aanwezigheid van Bosvleermuis in het Brakelbos vastgesteld (mond.
med. Pieter Blondé).
Ook van belang zijn de waarnemingen van Eikelmuis. In 2005 werd Eikelmuis waargenomen door een
bewoner van de Wolvenweg (nabij de Zegelsemse bosjes) en ook In het Brakelbos en omgeving zijn
regelmatig eikelmuizen waargenomen, vooral in mezennestkastjes. De laatste waarneming dateert
hier van de periode 2001-2002 (Joeri Cortens, mond. med.) maar een recent voorkomen kon niet
worden bevestigd (Cortens & Verbeylen, 2007).
Met betrekking tot roofdieren werd enkel de aanwezigheid van de Vos vermeld. Een vluchtend
exemplaar werd in bestand BR8a gezien. Tijdens de bosinventarisatie werden in het plangebied
echter geen vossenholen gevonden. Mogelijk heeft dit te maken met de recreatiedruk die veel
verstoring met zich meebrengt. Ook biedt het bos door haar beperkte struiklaag weinig dekking.
Het Konijn komt verspreid over het bos voor. Er zijn meerdere zichtwaarnemingen en her en der
werden burchten gevonden. De soort was evenwel nergens talrijk.
Eind de jaren negentig doken de eerste Reeën op in het Brakelbos en de omliggende bosgebieden
(De Knijf & Adams, 2008). Sindsdien vestigde zich hier een kleine populatie. Regelmatig worden ook
sporen van Damhert in het Brakelbos waargenomen.
Over de Rode eekhoorn zijn wel meer concrete gegevens aanwezig. Er loopt in Vlaanderen sinds
2001 een eekhoornproject. Hierbij is het de bedoeling om op regelmatige tijdstippen in steeds
dezelfde bossen volgens dezelfde methode het aantal eekhoorns te schatten. Men maakt gebruik van
twee methodes, namelijk de nesttelmethode en de haarvalmethode. In Brakelbos werd echter enkel
gebruik gemaakt van de nesttelmethode. Met dit monitoringproject hoopt men in de toekomst een
beter zicht te krijgen op de evolutie van de Vlaamse eekhoornpopulatie. De resultaten van dit
onderzoek voor Brakelbos staan in Tabel 33.
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Tabel 33. Telresultaten van eekhoornnesten in 2001 en 2003 in het Brakelbos
(inventarisatiegegevens Dieter Geenens).
# nesten per
# eekhoorns
sporen
jaar
# nesten
beboste opp.
ha
waargenomen (0=neen, 1=ja)
2001
0
61,10
0,00
0
0
2003
3
61,10
0,05
2
0

2.3.4.2. Avifauna
In en rond het plangebied werden 33 potentiële broedvogelsoorten waargenomen. Deze lijst is wellicht
verre van volledig, maar toch komen er enkele interessante soorten voor zoals Boomvalk, Glanskop,
Grauwe vliegenvanger, Koekoek en Wespendief. Koekoek is op de rode lijst aangeduid als
“achteruitgaand” en is eerder een soort van bosovergangszones dan een echte bosvogel. Wespendief
is dan weer wel een uitgesproken bosvogel, die baltsend werd waargenomen boven de noordrand van
het Brakelbos. Deze soort vertoont een voorkeur voor vochtige, open loof- en gemengde bossen met
een gevarieerde structuur, en een ouderdom van meer dan 40 jaar. Glanskop is wellicht de meest
karakteristieke bewoner van het Brakelbos aangezien ze typisch is voor oude loofbossen, met een
duidelijke voorkeur voor Beuk (Vermeersch et al., 2004).
Tabel 34. Lijst van waargenomen vogelsoorten in het Brakelbos en de Zegelsemse bosjes
(NB=niet bedreigd; A=achteruitgaand).
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode lijstcategorie Econnection 2007
Aegithalos caudatus
Staartmees
NB
X
Alcedo atthis
IJsvogel
NB
Buteo buteo
Buizerd
NB
X
Certhia brachydactyla
Boomkruiper
NB
X
Columba oenas
Holenduif
NB
X
Columba palumbus
Houtduif
NB
X
Corvus corone
Zwarte Kraai
NB
X
Cuculus canorus
Koekoek
A
X
Dendrocopus major
Grote bonte specht
NB
X
Ericathus rubecula
Roodborst
NB
X
Falco subbuteo
Boomvalk
NB
X
Fringilla coelebs
Vink
NB
X
Gallinula chloropus
Waterhoen
NB
Garrulus glandarius
Gaai
NB
X
Hippolais icterina
Spotvogel
NB
Muscicapa striata
Grauwe vliegenvanger
NB
X
Parus caeruleus
Pimpelmees
NB
X
Parus major
Koolmees
NB
X
Parus palustris
Glanskop
NB
X
Pernis apivorus
Wespendief
NB
X
Phasianus colchicus
Fazant
niet inheems
X
Phylloscopus collybita
Tjiftjaf
NB
X
Phylloscopus trochilus
Fitis
NB
X
Picus viridis
Groene specht
NB
X
Prunella modularis
Heggenmus
NB
X
Scolopax rusticola
Houtsnip
NB
Sitta europaea
Boomklever
NB
X
Sylvia atricapilla
Zwartkop
NB
X
Syvia borin
Tuinfluiter
NB
X
Troglodytes troglodytes
Winterkoning
NB
X
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Wetenschappelijke naam
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus viscivorus

Nederlandse naam
Merel
Zanglijster
Grote Lijster

Rode lijstcategorie Econnection 2007
NB
X
NB
X
NB
X

enkele poelen net onder de bronlijn vormen een belangrijke eiafzetplaats voor amfibieën

2.3.4.3. Herpetofauna
2.3.4.3.1. Amfibiëen
De Vuursalamander is een bewoner van oude Beuken- en Eiken-Haagbeukenbossen, bij voorkeur in
heuvelachtige gebieden met bronnen en beekjes. Het voorkomen van de Vuursalamander hangt nauw
samen met de aanwezigheid van een vochtige en koele bodem onder schaduwrijk bos met in de
onmiddellijke omgeving zwak tot matig stromend of stilstaand, doch vooral helder, oligotroof en
zuurstofrijk water. De bronnen en bosbeken in het plangebied beantwoorden aan deze criteria. In de
literatuur wordt het Brakelbos als vindplaats van Vuursalamander genoemd (De Fonseca, 1979 &
1980; Parent, 1979). Ook in de periode 1980-1997 en 1998-2001 werd Vuursalamander er telkens
waargenomen (Vanneste, 2001). In 2006 werden nog larven van de Vuursalamander aangetroffen in
een zijbeekje van de Sassegembeek; volwassen exemplaren werden echter niet waargenomen
(Mieke D’Hondt, mond. med.). Recent verspreidingsonderzoek bevestigt dat de soort nog steeds in
het Brakelbos aanwezig is doch in een relatief laag aantal in verhouding tot het beschikbaar habitat
(Jacobs, 2008).
In de Zegelsemse bosjes vermeld Vanneste (2001) waarnemingen van Vuursalamander voor de
periodes 1980-1997 en 1998-2001.
In de diverse poeltjes in Brakelbos werd de aanwezigheid van de Bruine kikker vastgesteld. Zowel
volwassen exemplaren als kikkerdril waren in grote getale aanwezig.
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2.3.4.3.2. Reptielen
De Hazelworm kwam vroeger talrijk voor in het Brakelbos in de noordelijk gelegen weide (bestand
BR7b) (Backaert, mond. med.). Recent (april 2006) werd de soort waargenomen in de bestanden
BR1a, BR7b en BR8a, meestal in de zonbeschenen randen langsheen de paden (Xavier Coppens,
mond. med.). Ook de Levendbarende hagedis is er vroeger in de buurt van D’Hoppe
(Brakelbosgroeve) gesignaleerd (laatste gegevens dateren van 1993) (Mieke D’Hondt, mond. med.).

2.3.4.4. Vissen
In 1976 werden in de Sassegembeek in het Brakelbos een belangrijke populatie Rivierdonderpadden
en enkele kleine Beekforellen waargenomen (De Fonseca, 1980). Dit werd in 1994 bevestigd door
een bemonstering op de Sassegembeek, waarbij bovendien Beekprik werd gevangen (Provincie OostVlaanderen, 1994). Beekprik en Rivierdonderpad werden verder ook vastgesteld in het
stroomafwaartse gedeelte van de Sassegembeek-Molenbeek (Bekkencomité Boven-Schelde, 1994;
Provincie Oost-Vlaanderen, 1994). In 2000 en 2005 voerde het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek
(INBO) een visinventarisatie uit in de Sassegembeek. In dit onderzoek werden enkel Beekprik en
Rivierdonderpad waargenomen (zie Tabel 35). In de daarop volgende jaren (2007-2008), uitgevoerd
door de visserijcommissie, werden opnieuw Rivierdonderpad en Beekforel gevangen. Dit alles wijst op
stabiele, zichzelf in stand houdende populaties van beide soorten, waarbij zelfs een lichte uitbreiding
merkbaar is ingevolge de verbeterde waterkwaliteit door aanpak van de lozingspunten in Wallonië
(Flobecq). Daarnaast trof men sporadisch (het ene jaar wel, het andere jaar niet) Beekprik aan. De
beperkte aanwezigheid van Beekprik is vrij logisch gezien de relatief stenige (grind, zandsteen,
kleikorrels) ondergrond van de Sassegembeek in het bos. Meer stroomafwaarts komt er beduidend
meer Beekprik voor. Nog verder stroomafwaarts, richting Maaistraat te Opbrakel (daar noemt de beek
al Molenbeek), treft men naast een zeer hoog aantal Rivierdonderpad, ook een behoorlijke populatie
Beekprik aan en hier en daar ook Driedoornige stekelbaars. In het Brakelbos ligt de densiteit aan
Beekforel per strook van 50 m grotendeels tussen de 1 à 5 voor de leeftijdscategorie 1+ en de oudere
forellen en tussen de 1 tot 10 voor de 0+ forellen; de densiteit van Rivierdonderpad schommelt tussen
de 8-10 individuen/strook van 50 m (Alain Dillen, schrift. med.).

Tabel 35. Resultaten inventarisatie voor de Sassegembeek in 2000 & 2005 (bron: Vis Informatie
6
Systeem ).
Locatie
Datum
Vissoort
Aantal/100 m
Sassegembeek, Brakel 25/10/2000
Beekprik
5
Sassegembeek, Brakel 25/10/2000
Rivierdonderpad
37
Sassegembeek, Brakel 18/04/2005
Beekprik
3
Sassegembeek, Brakel 18/04/2005
Rivierdonderpad
82
Het betreft hier overduidelijk restpopulaties, die volledig ingesloten zijn tussen het brongebied en de
stroomafwaarts vervuilde beekdelen (Econnection, 1994). De smalle beken waarin deze soorten
voorkomen zijn in een lemige bodem uitgesneden en kennen een grillig verloop en een
stroomkuilenpatroon, dit ingevolge het lichte waterverval waardoor in de bodem kleine kuilen worden
uitgespoeld.
Zowel Beekprik als Rivierdonderpad zijn Habitatrichtlijnsoorten. Gezien de aanmerking van het
Brakelbos als Habitatrichtlijngebied verdient het behoud en de bescherming van de beide soorten dus
de grootste aandacht.

2.3.4.5. Ongewervelden
Langs de Sassegembeek werden waarnemingen verricht van de Gewone bronlibel, een bedreigde
libellensoort. De Gewone bronlibel is een typische bewoner van de bronbeken en bovenlopen van
heldere, zuurstofrijke beken en kleine rivieren. Geschikte beken zijn meestal niet breed en zijn
gelegen in een schaduwrijke omgeving aan bosranden of open gedeelten in het bos (De Knijf et al.,
6

Het Vis Informatie Systeem (VIS) is een interactieve databank waarin men zo veel mogelijk gegevens over vissen,
visbestanden, vispolluenten, visindexen en herbepotingen in Vlaanderen verzamelt en ter beschikking stelt.
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2006). Het is onduidelijk of de Gewone bronlibel een standvastige populatie heeft in het Brakelbos of
dat het eerder gaat om incidentele waarnemingen.
In het plangebied werden geen bedreigde of zeldzame vlinders, sprinkhanen of lieveheersbeestjes
aangetroffen.

Tabel 36. Waargenomen libellensoorten in en rond het plangebied (gegevens Gomphus)
(NB=niet bedreigd).
Econnection
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam
Status
Gomphus
2007
Aeshna cyanea
Blauwe glazenmaker
NB
X
Aeshna mixta
Paardenbijter
NB
X
Anax imperator
Grote keizerlibel
NB
X
Coenagrion puella
Azuurwaterjuffer
NB
X
Cordulegaster boltonii
Gewone bronlibel
Bedreigd
X
Enallagma cyathigerum
Watersnuffel
NB
X
Ischnura elegans
Lantaarntje
NB
X
Ischnura pumilio
Tengere grasjuffer
NB
X
Lestes sponsa
Gewone pantserjuffer
NB
X
Libellula quadrimaculata
NB
X
Viervlek
Sympetrum danae
Zwarte heidelibel
NB
X
Sympetrum sanguineum
Bloedrode heidelibel
NB
X
Sympetrum striolatum
Bruinrode heidelibel
NB
X
Tabel 37. Waargenomen vlindersoorten in en rond het plangebied (gegevens INBO)
(NB=niet bedreigd).
Econnection
Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Status
INBO
2007
Aglais urticae
Kleine vos
NB
X
Anthocharis cardamines
Oranjetipje
NB
X
Araschnia levana
Landkaartje
NB
X
Gonepteryx rhamni
Citroenvlinder
NB
X
X
Inachis io
Dagpauwoog
NB
X
X
Lycaena phlaeas
Kleine vuurvlinder
NB
X
Pararge aegeria
Bont zandoogje
NB
X
X
Pieris brassicae
Groot koolwitje
NB
X
Pieris napi
Klein geaderd witje
NB
X
Pieris rapae
Klein koolwitje
NB
X
Polygonia c-album
Gehakkelde aurelia
NB
X
Pyronia thionus
Oranje zandoogje
NB
X
Vanessa atalanta
Atalanta
NB
X
In de speelzone (bestand BR5a) werd Lederboktor (Prionus coriarius) (Johan Cordier, mond. med.) en
in bestand BR2a Violette loopkever (Carabus violaceus) waargenomen (Mieke D’Hondt, mond. med.).
Tabel 38. Waargenomen lieveheersbeestjes in en rond het plangebied (gegevens INBO)
(A=algemeen; ZA=zeer algemeen).
Econnection
Wetenschappelijke naam
Nederlandse naam
Status
INBO
2007
Calvia quatuordecimguttata
Roomvleklieveheersbeestje
A
X
Coccinella septempunctata
Zevenstippelig lieveheersbeestje
ZA
X
X
Halyzia sedecimguttata
Meeldauwlieveheersbeestje
A
X
Veertienstippelig
Propylea quatuordecimpunctata
ZA
X
lieveheersbeestje
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Tabel 39. Waargenomen sprinkhanen in en rond het plangebied (gegevens INBO)
(NB=niet bedreigd).
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Chorthippus brunneus
Pholidoptera griseoaptera

Bruine sprinkhaan
Bramensprinkhaan

Status
NB
NB

INBO

Econnection
2007

X
X

2.3.5. Bosdifferentiërende elementen
2.3.5.1. Bronbossen, natte zones en poelen
Het meest kenmerkende bosdifferentiërende element in het Brakelbos is ongetwijfeld het voorkomen
van waardevolle bronbosvegetaties langsheen de Sassegembeek en andere beken binnen het bos.
De best ontwikkelde bronbosvegetaties komen voor langsheen de Sassegembeek zelf, met Verspreiden Paarbladig goudveil, Reuzenpaardenstaart, Bittere veldkers en Hangende zegge als meest
opvallende soorten. Langs de beken doorheen bestanden BR6a en BR8a komen minder goed
ontwikkelde bronbosvegetaties voor. Hoewel niet alle kensoorten aanwezig zijn, komen toch
bijzondere soorten voor zoals Hangende zegge, Dubbelloof en Eénbloemig parelgras. Centraal in
bestand BR6c komt een drassige kwelzone voor met soorten als Reuzenpaardenstaart, Moeraszegge,
IJle zegge en veel Kleine maagdenpalm. Ook bovenin bestand BR5a zijn drassige zones aanwezig.
De kruidlaag in deze zone wordt echter gedomineerd door Kruipende boterbloem wat mogelijk wijst op
een sterke nutriënteninstroom vanuit het bovengelegen agrarisch gebied (kaarten 2.5 & 2.10).
Langs de Slijpkotbeek in bestand ZE1a in de Zegelsemse bosjes komt over een brede strook een heel
goed ontwikkelde bronbosvegetatie voor (kaarten 2.5 & 2.10).
Tot slot werden in bestand BR2a recent twee poelen uitgegraven (kaart 2.5).

2.3.5.2. Verjongingsgroepen en windval
De voorkomende verjongingsgroepen en open plekken (door windval) zorgen binnen het vrij
homogene en gelijkjarige Beukenbos voor een belangrijke ecologische meerwaarde. Een overzicht
van de voorkomende verjongingsgroepen en open plaatsen wordt gegeven in Tabel 40 (kaart 2.14).
Tabel 40. Overzicht van verjongingsgroepen en open plaatsen in het Brakelbos.
Bestand Verjongingsgroepen
BR2a
4 grote verjongingsgroepen werden tijdens de vorige dunningsdoorgang aangelegd (2006,
elk ca. 40 à 50 are). Er wordt gewacht op natuurlijke verjonging. Momenteel verschijnen er
zaailingen van B, zE, aV, Lij, gEd, Hz en Hulst. Onderaan de centraal gelegen
verjongingsgroep werd op de helft van de oppervlakte Hb en wLi aangeplant.
BR4a
Er komt 1 verjongingsgroep voor van B met beperkt ook Es en zE in de noordoost-hoek
van het bestand. Langsheen de beekvallei werd de dunningsintensiteit lokaal sterk
opgedreven waardoor er 2 grote verjongingsgroepen met natuurlijke verjonging ontstaan
zijn. In de westelijke verjongingsgroep (groepenkap 2004) komt onderaan de vallei
voornamelijk verjonging van Es en gEd voor en plaatselijk ook Mei. In de natste delen komt
geen verjonging voor. Op de helling is de natuurlijke verjonging eerder schaars: B, gEd, Wi
sp. en Lij komen voor waar Braam sp. onderdrukt wordt door B in de boomlaag. De
noordelijk gelegen verjongingsgroep langsheen de Sassegembeek werd pas eind 2006
aangelegd.
BR4b
1 kleinschalige verjongingsgroep van B (10 à 15 jaar oud, ca. 10 are). In feite betreft het de
inplanting van resterend plantsoen in een windvalgat.
BR5a
1 grote verjongingsgroep in het noordoosten van het bestand, die door het bospad in 2
kleinere groepen verdeeld wordt. Ten oosten van het bospad werd B ingeplant (zie Tabel
41) en ten westen is er natuurlijke verjonging van voornamelijk Ab en bWi. Langsheen de
Sassegembeek werden door een lokaal sterkere dunning kleine groepjes voor natuurlijke
verjonging gegenereerd. In de natste delen komt vooral Es en Hb voor, op de valleihelling
vooral zE, Lij, Be, tKa en Wi sp. en bovenaan vooral B, onder scherm. Ter hoogte van de
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Bestand

BR6a
BR6c
BR7a
BR8a

BR8b

Verjongingsgroepen
brug over de Sassegembeek is er massale verjonging van Hb. Elders in het bestand zijn er
ook nog enkele zeer kleinschalige kunstmatige verjongingsgroepen van B. Recent vond er
in de speelzone ook een kleinschalige sanitaire kap van enkele dode Beuken plaats.
Grote open plek gecreëerd door sterke dunning in functie van het vrijstellen van natuurlijke
verjonging van Es in de beekvallei.
1 verjongingsgroep in de noordoosthoek van het bestand (zie Tabel 41).
2 kleine tijdelijke open plekken ten gevolge van windval, met natuurlijke verjonging.
1 grote verjongingsgroep van Es langsheen de beekvallei (zie Tabel 41). Een deel van het
plantgoed werd onder scherm aangeplant. De aanplanting van Es (2002; ca. 60 are) is
grotendeels mislukt door muizenschade. Ook de deels ingeboete zE (2006) slaat niet aan.
Jonge aanplant van gEs (zie Tabel 41)

Tabel 41. Plantgegevens van enkele verjongingsgroepen (‘aandeel’ = procentueel aandeel van de soort
in de boomlaag).

Bestand
BR5a
BR6c
BR8a
BR8b

Opp. (ha)
0.20
0.20
0.60
0.29

Datum aanplant
2002
2002
2002
2002

Soort
B
B
Es
Es

Aandeel (%)
100
100
100
40

Aantal
570
570
1730
570

Leeftijd
1+2
1+2
1+2
1+2

Afmeting
125/150
125/150
140/180
140/180

in verschillende bestanden groeien bomen met een respectabele boomomtrek, zoals deze Beuk in bestand BR6a

2.3.5.3. Merkwaardige bomen
Er komen in het plangebied enkele bomen voor die omwille van hun omvang als ‘merkwaardige
bomen’ werden genoteerd (Tabel 42 en kaart 2.14).
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Tabel 42. Overzicht van ‘merkwaardige bomen’.
Bestand Beschrijving
BR2a
4 oude Haagbeuken (omtrekken resp. 181, 147, 158 en 86 cm)
BR3a
1 Beuk (omtrek 320 cm)
BR4a
1 Beuk (omtrek 305cm)
BR4b
1 Beuk (omtrek 335 cm)
BR5a
1 Haagbeuk (omtrek 146 cm)
BR6a
1 Beuk (omtrek 357cm, hoogte 37m, takvrije stam 16m)
BR8a
2 oude Zoete kersen (omtrek 198 & 240 cm) in de hoek met bestand BR8b
1 Beuk (omtrek 350 cm)
BR8a
Langsheen het pad langs de zuidoostrand komt een bomenrij voor van 6 zware, oude
bomen (van ZW naar NO: bK (ca. 225 cm), bK (ca. 193 cm), Hb (173 cm), bK (ca. 246 cm),
B (233 cm), Hb (141 cm))

2.3.5.4. Hagen en houtkanten
2.3.5.4.1. Houtkant (noordrand bestand BR7b)
Deze houtkant werd samen met een strook bomen en struiken langsheen de Sassegembeek (op de
grens tussen bestand BR7a en BR6c) geïnventariseerd in het kader van de “inventaris van autochtone
bomen en struiken” (locatienummer 258 – zie ook §2.3.3.2.5). Deze soortenrijke houtkant herbergt
o.a. Zomereik, Haagbeuk, Wilde lijsterbes, Boswilg, Zoete kers, Gelderse roos, Roos sp., Sleedoorn,
Sporkehout, Hazelaar, Gewone vlier, Beuk, Gewone es en Wilde appel.

2.3.5.4.2. Haag (parking Brakelbosstraat)
De parking aan de toegang tot het bos aan de Brakelbosstraat is afgegrensd van het bos door middel
van een haag bestaande uit Hulst en Meidoorn. De haag wordt overschaduwd door de iets dieper in
het bos groeiende vier oude Haagbeuken. De haag is over een lengte van 5 meter onvolledig.

2.3.5.4.3. Houtkant - Zegelsemse bosjes
In de weide ten noorden van bestand ZE1a situeert zich een hoefijzervormige houtkant (kaart 2.14).
Langs de westzijde komen 8 knotwilgen, een knotpopulier en een liggende knotwilg voor tussen een
opgeschoten struikmantel van Gewone vlier en meidoorn in afwisselende dominantie. Langsheen de
noordoostrand stroomt een beekje dat verderop ook doorheen het bos stroomt. In het noorden komt
een klein hakhoutbosje voor van hoofdzakelijk Gewone es met inmenging van berk, Zoete kers en
Boswilg en een struiklaag van meidoorn en Sleedoorn. Verder langsheen de oostrand komen een
knot-es, 3 Populieren en 13 sterk uitgegroeide knotwilgen voor. Ook hier wisselen Gewone vlier en
meidoorn af in de struiklaag. De houtkant is niet van begrazing uitgesloten. Vooral in het noorden
(hakhoutbosje van Gewone es) is de begrazingsdruk zeer hoog.

2.3.5.5. Open plek – bestand BR7b
Het bestand BR7b is een door Gestreepte witbol gedomineerd grasland dat begraasd wordt. Langs de
noordzijde van het bestand komt een houtkant voor. De kant die aan het bos grenst begint langzaam
te verbossen.

2.4. Opbrengsten en diensten
De diensten, die de bossen verstrekken, hebben betrekking op de ecologische functie van de bossen
en de recreatiemogelijkheden. De opbrengsten die de bossen genereren zijn afkomstig uit de verkoop
van hout, het verpachten van de jacht en een gebruikshuur voor het Brakelbos van de gemeente
Brakel.
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2.4.1. Houtverkoop
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de jaren waren in bomen werden gekapt en
de opbrengsten die het bos voor het OCMW de afgelopen 30 jaar heeft opgeleverd (geen gegevens
beschikbaar voor 1997).

Tabel 43. Overzicht van de opbrengsten van houtkappingen in het Brakelbos voor de periode
1977-2007.
Dienstjaar
Bos
Benaderend volume (m³)
2007
Brakelbos
100
2006
Brakelbos
10
2005
Brakelbos
4
2004
Brakelbos
2430
2003
Brakelbos
23
2002
2001
2000
1999
Brakelbos
1100
1998
1997
1996
1995
Brakelbos
1994
Brakelbos
1993
1992
Brakelbos
1991
Zegelsemse bosjes
1990
Zegelsemse bosjes
1989
1988
Brakelbos
1987
Zegelsemse bosjes
1986
Brakelbos
1985
Brakelbos
1984
Brakelbos
Brakelbos
1983
Zegelsemse bosjes
1982
Brakelbos
1981
1980
Brakelbos
1979
1978
Brakelbos
1977
Brakelbos
-

2.4.2. Jacht
Volgens de openbare verpachting van het jachtrecht worden de Zegelsemse bosjes aan dhr. Van
Liefde Roland verpacht. Het jachtrecht van het Brakelbos is niet verpacht.

2.4.3. Huur
Voor het Brakelbos werd wel een huurovereenkomst afgesloten tussen het OCMW en de gemeente
Brakel, dit om het bos toegankelijk te houden voor het publiek met het oog op vorming en recreatie
e
binnen de voorwaarden van het Bosdecreet. Het betreft de volgende kadastrale percelen: Brakel, 2
afdeling Opbrakel, sectie A, nrs. 55B, 56B, 57, 58, 61K, 62, 63, 65, 66, 67, 69A, 69C, 69E, 69H, 419
en 420A en met een totale oppervlakte van 53 ha 44 a 50 ca.
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De verhuring werd overeengekomen voor een periode van negen jaar, welke aanvang neemt op 1
september 2001 en eindigt op 31 augustus 2010.

2.5. Beschrijving van de boswegen en andere
bosinfrastructuur
2.5.1. Boswegen
Brakelbos beschikt over een uitgebreid netwerk van boswegen.
De ‘Sergeant-dreef’ is een niet verharde bosweg, die van ‘de Sergeant’ naar Laaistok loopt. Op de
weg werden enkele maatregelen genomen om de toegankelijkheid te bevorderen:
Langs beide zijden van de weg werden grachtjes aangelegd om het overtollige water af te
voeren.
Enkele afvloeiingsremmers stoppen het afvloeiende water en leiden het naar de langsgrachtjes.
Een deel van de weg werd gedraineerd en afgedekt met geotextiel en porfiersteenslag.
De Brakelbosstraat, het pad tussen de bestanden BR3a en BR6a en een deel van het pad tussen de
bestanden BR1a en BR8a en tussen de bestanden BR8a en BR6c zijn gedraineerd en verhard met
geotextiel en porfiersteenslag.
De parking is verhard in asfalt, evenals de Brakelbosstraat vanaf de parking tot aan de splitsing van
de boswegen.
De Zegelsemse bosjes zijn niet toegankelijk.

2.5.2. Recreatieve en educatieve infrastructuur
In het Brakelbos zijn aan 3 algemene informatieborden opgesteld aan de belangrijkste
toegangswegen tot het bosgebied. Op deze borden kan een plattegrond van het bos met
plaatsverwijzing worden aangebracht alsook tijdelijke of permanente informatie worden verschaft
betreffende het bosgebied, uitgevoerde beheersingrepen, voorkomende planten- en diersoorten, …
Op kwetsbare plaatsen waar recreanten de neiging hebben de bospaden te verlaten, zijn borden
aangebracht met de tekst “STOP, bescherming fauna en flora”.
De hoofdingangen van het bos zijn voor voertuigen afgesloten met een bareel. Enkele delen van
boswegen zijn afgesloten met gladde draad en/of houten hekwerk om de recreanten te geleiden.

2.5.3. Openbare nutsvoorzieningen
De hoofdingang van het bos ligt aan de Brakelbosstraat. Er is een beperkte parking voorzien. Op
drukke dagen is deze parking te beperkt en wordt meestal gebruik gemaakt van de parking aan
d’Hoppe.
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2.6. Recreatieve functies en toegankelijkheid
2.6.1. Bosspeelzones
In het noorden van het bestand BR5a ligt een speelzone. De toegang is aangeduid, en de afbakening
binnen het bos gebeurt door middel van houten paaltjes met een wit geverfde top. Deze paaltjes
worden op sommige plaatsen echter overgroeid door Gewone braam.

het recreatief bosgebruik behoort tot de belangrijkste functies van het bos

2.6.2. Wandel- en fietswegen
2.6.2.1. Wandelroutes
Langs of doorheen het Brakelbos passeren verschillende wandelroutes:
Brakelbos wordt doorsneden door de taalgrenswandelroute T5 ‘In het Brakelbos’ (FlobecqBrakel). Deze route start aan d’Hoppe, kapel ‘La Caplette’ in Flobecq. Het parcours overbrugt
een totale afstand van 7,5 km.
Ook de route ‘GR5 Noordzee-Riviera’ doorkruist het bos.
Het ‘Tweebossenpad’ is een route van 10 km die vertrekt aan de kerk van Opbrakel. In het
noorden van het Brakelbos komt ze via de Laaistok het bos binnen en loopt dan via de
Sergeantdreef zuidwaarts om via de Brakelbosstraat in het zuidoosten het bos terug te verlaten.

2.6.2.2. Fietsroutes
Het Brakelbos is toegankelijk voor mountainbikers (en andere fietsers) op de daarvoor aangeduide
paden. In het noorden loopt een BLOSO- mountainbikeroute langsheen het Brakelbos. Deze route is
22 km lang en vertrekt aan de Industrielaan in Brakel.
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Figuur 22: Mountainebikeroute.

2.6.3. Ruiter- en menroute
In het zuiden van het Brakelbos passeert een ruiterpad over de Brakelbosstraat. De route (nr. 2.05) is
22 km lang.

2.7. Knelpunten en randvoorwaarden
2.7.1. Recreatie
Het Brakelbos is één van de vier grote recreatiebossen in de regio, wat maakt dat het gebied zwaar
onder druk staat. Recreatiedruk door wandelaars, fietsers, jeugdgroeperingen en sporadisch zelfs
crossers leidt tot toeristenerosie: bospaden ontstaan en verbreden, onderbegroeiing verdwijnt, bermen
leiden aan overbetreding, enzovoort. Door de hoge recreatiedruk in het Brakelbos ontstaan vaak
sluiproutes, vooral na exploitatie. De recreatiedruk komt hoofdzakelijk tot uiting in de erosie van de
bosbodem. Over grote oppervlakten is de bodem verdicht, hetgeen een verhoogde afstroom van
regenwater tot gevolg heeft waardoor de bosbeken heel wat water te slikken krijgen en bospaden
‘uitspoelen’. Vele recreanten wandelen langsheen de bronbeken en beschadigen of vernielen hierbij
de bronzones, beekoevers en bronvegetaties. De beekoevers zijn op vele plaatsen uitgespoeld,
ingestort en typische kruidvegetaties ontbreken er.
Deze problemen worden deels in de hand gewerkt door de aard van het bos zelf. Homogene
beukenbestanden zorgen voor een moeilijk afbreekbare strooisellaag, die een nadelige invloed
uitoefent op de bosbodem en haar structuur. Bovendien ontbreekt een duidelijke bewegwijzering van
de wandelpaden. Op zich is het niet noodzakelijk de bezoeker van de bronbeek weg te houden, maar
de recreatiedruk moet wel gekanaliseerd worden. Er lopen bovendien ook meerdere wandelpaden uit
Wallonië naar het Brakelbos, die geen verdere aansluiting hebben in het Vlaamse bosdeel, met als
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gevolg dat nietsvermoedende wandelaars verplicht worden het bos te doorkruisen (Econnection,
1994).

2.7.2. Waterkwaliteit van de Sassegembeek
Bewoning en agrarisch gebruik in het noordoosten doen de waterkwaliteit van de Sassegembeek snel
dalen. Aan deze problematiek werd een oplossing geboden door de lozingsbronnen op kleinschalige
zelfstandige waterzuiveringsinstallaties aan te sluiten. Monitoring en eventuele bijsturing van deze
waterzuivering blijft wel nodig.

2.7.3. Vervuiling
In bestand BR8d ligt her en der zwerfvuil (glazen flesjes, gloeilamp, blik, snoeiafval, …). De afwatering
van de hoger gelegen akker wordt door het bos geleid, wat inspoeling van nutriënten kan
veroorzaken. Net buiten het plangebied, ten zuiden van het bestand BR8a, wordt organisch afval in
het bos gedeponeerd.

2.7.4. Erosie
Erosie vanaf de hogerop gelegen landbouwgronden zorgt voor slibafzettingen inde beek. Hierdoor
wordt het stenig bodemsubstraat met slib bedekt, terwijl dit substraat van groot belang is voor de in de
beek voorkomende vissoorten. Met het slib komen ook nutriënten in de beek terecht.

2.7.5. Afvissingen Sassegembeek
Er zijn jaren geweest dat op amper één maand tijd vier wetenschappelijke instellingen tot zeven
afvissingen van de beek hebben georganiseerd, zonder dit van elkaar te weten (Alain Dillen, schrift.
med.). Dit kan een nefaste invloed hebben op de vispopulatie. Een gecoördineerde aanpak dringt zich
op.
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3. Beheerdoelstellingen
3.1. Gebiedsvisie
De globale en overkoepelende visie voor het geheel van het plangebied kan in vijf basisprincipes
worden samengevat. Deze leggen de link tussen de verschillende bosfuncties en de criteria voor
duurzaam bosbeheer. Het betreft:
1. Een streven naar een duurzame houtoogst met aandacht voor de productie van een continu
en vooral gevarieerd aanbod aan inheems kwaliteitshout.
2. Verhogen van de globale ecologische waarde van het bos door een keuze voor inheemse en
streekeigen soorten, aandacht voor dood hout en licht in het bos, vermindering van het
aandeel exoten en een biotoopgericht beheer rond open plaatsen, bosranden en natte
boszones.
3. Een maximale maar duurzame invulling van de maatschappelijke vraag naar sociaalrecreatief en educatief medegebruik van het bos.
4. Via aangepast beheer tegemoetkomen aan de algemene en lokaal specifieke schermfunctie
die het bos vervult.
5. Het voeren van een beheer dat een bijdrage levert aan het vergroten van het inzicht in de
diverse processen die spelen in een bosecosysteem.
6. De instandhouding van de verschillende habitattypes, de NATURA 2000-gebieden en de
regionaal belangrijke biotopen.
Binnen het plangebied zal deze visie op alle bosbestanden van toepassing zijn. Dit sluit echter niet uit
dat er ruimtelijk verspreid verschillende accenten worden gelegd betreffende het relatieve belang van
elke functie. Zo bestaat er een duidelijk verschil tussen de bosontwikkeling in het Brakelbos en in de
Zegelsemse bosjes.
In de Zegelsemse bosjes primeert de ecologische functie en wordt een autonome bosontwikkeling
vooropgesteld die enkel in de marge verder wordt aangestuurd. Wegens de beperkte omvang en
kwetsbaarheid van dit bosgebied leveren de andere bosfuncties immers geen betekenisvolle
meerwaarde op.
In het Brakelbos daarentegen worden alle bosfuncties maximaal gecombineerd en wordt het
multifunctionele karakter van het bos beklemtoond. De aanwezigheid van een breed uitwaaierende,
langgerekte en gediversifieerde bronboszone over het geheel van het in hoge mate door Beuk
gedomineerde bos, bepaalt in belangrijke mate het beheer dat voortaan wordt gevoerd. Het dient
ertoe het bronbos in stand te houden, te versterken en verder uit te breiden. Het beheer zal dan ook
lokaal worden afgestemd op de aanwezige potenties en drie beleidslijnen zijn daarbij richtinggevend:
1. Homogeen beukenbos: bosverjonging met toenemende inmenging van bestandsdifferentiërende
boomsoorten. Thans verkeerd het bos in een cruciale fase, gezien de veroudering van de
beukenbestanden. Daarom is de beheerperiode tussen nu en 2040 van groot belang om een
bosverjonging te realiseren.
2. Bronbos: voorbereiden en bestendigen van een autonome en gebiedseigen bosontwikkeling,
gerelateerd aan de natte tot vochtige bodemomstandigheden langsheen de Sassegembeek en de
daarop aansluitende bronbeken.
3. Bosovergangszone: tussen het Essen-Elzenbronbos en het beukenbos komt een verwevingszone
te liggen waarbinnen elementen van beide bostypen aanwezig zijn en die de huidige strakke en
smalle grens tussen beide dient te vervagen. Het dient tegelijk als buffer van de kwetsbare
bronbosdelen.
In het Brakelbos wordt een bosbeheer gevoerd dat meer structuurdiversiteit in het bos brengt - zowel
horizontaal als verticaal – en meer mogelijkheden biedt aan bosdifferentiërende bosontwikkelingen.
Deze worden ingegeven door lokale terreinomstandigheden (bodem, waterhuishouding, reliëf),
spontane bosontwikkelingsprocessen (windval, stormschade) en gunstige uitgangssituaties
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(natuurlijke verjonging, aanwezigheid secundaire boomsoorten, open plekken). Aanvullend worden
deze omstandigheden in bepaalde gevallen beheermatig gestuurd door in intensiteit wisselende
kappingen en kunstmatige bosverjonging of introductie. Vooral in de homogene beukenbestanden
stelt zich de noodzaak om meer gericht in te grijpen. Lichtingskappen kunnen onder scherm weliswaar
verjongingsprocessen introduceren maar voor de verjonging zijn grootschaligere ingrepen nodig.
Verder dient ervoor gezorgd te worden dat beide bossen hun schermfunctie kunnen blijven vervullen.
Wetenschappelijk onderzoek blijft beperkt tot de mogelijkheid om bronbosontwikkelingen en de
verdere ontwikkeling van het kwetsbare visbestand in de Sassegembeek op te volgen.

met de veroudering van het bos komt de bosexploitatie in het Brakelbos op een keerpunt waarbij verjonging van het bos
noodzakelijk is

3.2. Beheerdoelstellingen met betrekking tot de
economische functie
In het bosgebied Zegelsemse bosjes is de economische functie ondergeschikt ingevolge de
versnipperde en beperkte oppervlakte en de specifieke configuratie. Het sluit niet uit dat kappingen
worden uitgevoerd waarbij een economische opbrengst wordt gerealiseerd. Dit wordt echter gezien
als een gevolg dan wel als een doel op zich.
In het Brakelbos streeft het bosbeheer naar een gevarieerd aanbod aan kwaliteitsvol inheems
loofhout. Niet zozeer het volume dan wel de productie van hoogwaardig stamhout staat daarbij
voorop. Door de actuele boomsoortensamenstelling speelt de Beuk in deze planperiode vooralsnog
hierin een belangrijke rol. Doch daarnaast zijn in het plangebied nog andere inheemse boomsoorten
aanwezig – Zomereik, Gewone es, Gewone esdoorn en Berk – zij het in zeer beperkte mate. Ze
vormen evenwel een aanzet om het aanbod aan kwaliteitshout te verruimen. Door middel van een
selectief kapbeheer - in functie van natuurlijke en kunstmatige verjonging – wordt een meer gemengd
inheems loofbos tot stand gebracht waarin de Beuk als voorheen een vooraanstaande positie inneemt
maar waarin zich lokaal menggroepen van andere – secundaire - boomsoorten manifesteren. Zo
wordt de verspreide inmenging van t.o.v. Beuk concurrentiële boomsoorten zoals Gewone esdoorn en
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Tamme kastanje gestimuleerd, zonder dat dit een doel op zich is. Bovendien wordt in de randen de
inmenging van secundaire vooral lichtminnende boomsoorten zoals o.a. Gewone es, Zomereik en
Zoete kers nagestreefd.
In het plangebied komen lokaal ook Canadapopulier en Amerikaanse eik voor. Daar waar Populier
bestandsgewijs voorkomt, wordt hij geëxploiteerd zodra de bedrijfstijd is doorlopen. Elders kan de
soort blijven doorgroeien tot de fysische leeftijd is bereikt en vanzelf aftakeling optreedt. Het bestand
met Amerikaanse eik daarentegen wordt omgevormd en daarom vroegtijdig gekapt en vervangen door
een meer standplaats geschikt bos van Zomereik in een ijl plantverband, dit in functie van het herstel
van de bodemflora met o.a. Blauwe bosbes.
De huidige bossamenstelling wordt gekenmerkt door een groot aandeel kaprijpe Beuken. Dit is het
gevolg van een toenemende veroudering van het bos. Veel bestanden zullen in de huidige
planperiode hun bedrijfstijd doorlopen hebben of het einde ervan naderen. Thans zijn op verschillende
plaatsen in het plangebied al verjongingsgroepen aanwezig, maar verdere bosomvorming is
noodzakelijk om de bosrendabiliteit te bestendigen en enige diversiteit in leeftijdsopbouw te
behouden. De bosverjonging moet in deze planperiode dan ook versneld worden doorgezet, mede
met het oog op de introductie van een grotere diversiteit aan boomsoorten die het marktspectrum
verbreden.
Er wordt een jaarlijks kapkwantum vastgelegd, dat de gemiddelde jaarlijkse houtaanwas niet
overschrijdt. De jaarlijkse aanwas verschilt naargelang de soort. Aan de hand van de oppervlakte die
verschillende boomsoorten innemen, is de totale jaarlijkse volumeaanwas geschat voor het gehele
bos (
Tabel 44). Daarvoor werden de voornaamste boomsoorten weergegeven en werden de andere
soorten in soortengroepen opgedeeld.

Tabel 44. Verwachtingen gemiddelde jaarlijkse aanwas.
Gemiddelde jaarlijkse aanwas Oppervlakte
Boomsoortengroep
3
(m /ha/jaar)
(ha)
7
53,77
Beuk
5
0,15
Zomereik
9
0,29
Inheemse loofbomen
Uitheemse
7
1,18
loofbomen
15
1,52
Populieren
56,91
Totaal

Totale jaarlijkse aanwas
3
(m /jaar)
376,42
0,75
2,60
8,23
22,80
410,80

Op basis van de berekeningen in
3
3
Tabel 44 wordt de jaarlijkse aanwas op ongeveer 410 m geschat of 6,95 m /ha/jaar. Op basis van het
gemeten bestandsvolume en de oppervlakte van de bestanden die worden omgevormd zijn in Tabel
45 de volumes weergegeven van de geplande kappingen.
Tabel 45. Verwachte kapvolumes voor bosomvorming
Bosomvormingstechniek

0ppervlakte
3
Kapvolume (m )
(ha)

Bestanden

na eindkap

BR6b, BR8c

door femelkap

BR1a, BR2a, BR3a, BR4a, BR5a, BR6a, BR6c,
BR8a,
BR1a, BR2a, BR3a, BR4a, BR4b, BR5a, BR6a,
BR6c, BR7a, BR8a, BR8d
BR4a, BR5a, BR6a, BR6c, BR7a, BR8a, BR9a,
ZE1a, ZE2a

door hoogdunning
door plenterkap
Totaal

1,46

345

6,46

2354

35,4

4849

13,59

142

56,91

7690

3

Op basis van Tabel 45 ligt het kapkwantum op 6,75 m /ha/jaar. Dit kapkwantum zal de gemiddelde
3
jaarlijkse aanwas (6,95 m /ha/jaar ) niet overschrijden.
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het toekomstig bosbeheer beoogt een gevarieerd aanbod aan kwaliteitsvol inheems loofhout op te bouwen

Kappingen worden gekoppeld aan beschermende exploitatievoorwaarden en voorzorgsmaatregelen
die bodemverdichting, erosie en andere schade aan kwetsbare bosbodems en schade aan kwetsbare
fauna en flora tot een minimum moeten beperken. Bodembeschadiging verhindert een natuurlijke
regeneratie van standplaatsgeschikte soorten. Een duurzame houtoogst vereist dus dat kwetsbare
zones worden gespaard en/of aangepaste exploitatietechnieken worden toegepast.
Meer in het bijzonder betekent dit:
de uitsluiting van de Zegelsemse bosjes van exploitatie, met uitzondering van de noodzakelijke
ingrepen die overlast aan de aangelanden moeten verhinderen of de ecologische waarden van
het bos moeten veiligstellen.
een aangepaste exploitatie van de bronboszones in het Brakelbos en langsheen de
Sassegembeek. De exploitatie richt zich vooreerst op het behoud en herstel van het bronbos
maar behoudt de mogelijkheid om economische meerwaarden te genereren, o.a. door de oogst
van Gewone essen. Bronbossen zijn gebaat bij een gevarieerde boom- en struiklaag, die het
best wordt bereikt d.m.v. een klein- en fijnschalig bosbeheer (Econnection, 1994).
gebruik van vaste uitsleeppistes en stamstapelplaatsen in de te exploiteren boszones.
afstemming van de exploitatiemethoden op de terreinsituatie (bodem, reliëf, vegetatie).
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3.3. Beheerdoelstellingen met betrekking tot de
ecologische en landschappelijke functie
Het bosbeheer wordt niet alleen afgestemd op het behoud van de reeds aanwezige waarden maar
evenzeer op de ontwikkelingspotenties. Prioriteit wordt gegeven aan de bestanden met uitzonderlijke
standplaatsfactoren en aan bostypes die een gunstige uitgangssituatie bieden voor specifieke
bosontwikkelingen, zoals de bronbossen. Tevens wordt over het geheel van het bos een beheer
gevoerd dat de structuurrijkdom van het bos moet verhogen en dat ernaar streeft een veelheid aan
boselementen en –ontwikkelingsstadia in te brengen die aan uiteenlopende soorten van fauna en flora
levenskansen bieden.
De toekomstige bosbouwkundige beheerhandelingen streven naar een evenwichtig en gevarieerd
bosecosysteem met een veelheid aan gebiedseigen biotopen en leefgemeenschappen en een
maximale boslandschapswaarde.
Om te komen tot een gediversifieerde bosstructuur worden voor het Brakelbos 3 bosstreefbeelden
vooropgesteld:
1. Een eerste streefbeeld is het huidige kathedraalbos dat omwille van zijn natuurlijke
standplaats en de recreatieve belevingswaarde op de heuvelruggen en –toppen wordt
aangehouden. In deze zones worden evenzeer verjongingsgroepen gecreëerd, maar blijft
Beuk ongeveer 75 % van de aanwezige boomsoorten uitmaken.
2. In de bosvalleien - langsheen de bronbeken en in de natte bosdelen - wordt in een vlek- en
lintvormige zone een bronbosbeheer gevoerd waarin Beuk nog maximaal 10 % van de
aanwezige boomsoorten uitmaakt. Het is de bedoeling dat hierin lichtrijke en donkere plekken
elkaar afwisselen, hetgeen tegemoetkomt aan het habitattype van zeldzame soorten als
Vuursalamander en Bronlibel.
3. Een derde boszone vormt een geleidelijke overgang die resulteert in een gemengd loofbos.
Het verweeft voornoemde streefbeelden: het aandeel Beuk wordt er d.m.v. natuurlijke en/of
kunstmatige verjongingsgroepen en selectieve hoogdunningen gereduceerd tot 30 à 50 %.
Daarnaast vervolledigen het grasland en het bestand BR6b, waarin een ijl bostype en
heideherstel wordt nagestreefd, de basisstructuur van het Brakelbos.

het aandeel aan Beuk wordt geleidelijk aan teruggedrongen (bestand 3a)
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Samen met de bijsturing van het bospatroon wordt een bredere leeftijdsstructuur nagestreefd. Om dit
te bereiken wordt op bosniveau een aantal bomen of bomengroepen overgehouden dat de kans krijgt
door te groeien tot vanzelf aftakeling optreedt. Hun aandeel bedraagt gemiddeld 10 bomen/ha of 10 %
van het grondvlak. Na het afsterven blijven zij als dood hout in het bos aanwezig. De bomen worden
enkel overgehouden op plaatsen waar ze geen gevaar vormen voor de bosbezoekers. Tegelijk wordt
door het inbrengen van verjongingsgroepen en het stimuleren van natuurlijke verjonging op
middellange termijn een breder spectrum aan boomleeftijden nagestreefd.
De bedrijfsvoering voorziet in de door Beuk gedomineerde bestanden in groepenkap (femelkap),
gevolgd door kunstmatige verjonging, of natuurlijke verjonging waar mogelijk. Voor de herbebossingen
wordt naast plantsoen, uit bij voorkeur erkende zaadbestanden voor de kwaliteitsdragende soorten,
ook gebiedseigen plantmateriaal gebruikt, afkomstig van locaties met autochtone bomen en struiken
in de Vlaamse Ardennen of uit vergelijkbare bosgebieden zoals Meerdaalwoud, Zoniënwoud of
Heverleebos. Natuurlijke verjonging daarentegen wordt gestimuleerd door lokaal - op plekken waar de
verjonging zich manifesteert - de dunningsintensiteit op te voeren. Kleinschalige uitval (< 20 %) in
recent aangeplante verjongingsgroepen wordt niet ingeboet. De dominantie van Beuk - een
schaduwboomsoort - noodzaakt tot een herhaald beheermatig ingrijpen om te voorkomen dat alsnog
Beuk in de kapgroepen op de voorgrond treedt, alsnog opnieuw de kroonlaag sluit of vanuit de rand
ongunstig op een plantgroep inwerkt.
Door middel van de hierboven beschreven principes wordt gewerkt aan het herstel en behoud van de
habitattypes Beukenbos van het type Asperulo-Fagetum (9130), Beukenbos van het type met Ilex- en
Taxus-soorten (9120) en Eikenbos van het type Stellario-Carpinetum (9160) (zie § 1.8.1.2). Specifieke
aandacht gaat echter naar de ontwikkeling van het Essenbronbos (Carici-Remotae fraxinetum) - een
subtype van het habitattype ‘Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior‘ (91E0) - in
de valleien van de Sassegembeek en de Slijpkotbeek. In navolging van de richtlijnen voor de
bescherming en het beheer van bronbossen (Econnection, 1994) zullen kleinschalige en afwisselende
maatregelen genomen worden.

sterke dunningen en groepenkappen kunnen tijdelijk tot een sterke verbraming van de ondergroei leiden
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Vooral in de vallei van de Sassegembeek wordt bij het beheer bijzondere aandacht besteed aan de
bron- en kwelgebieden. Door de gevoeligheid voor windval op deze natte plaatsen, zijn momenteel
reeds verschillende kroonopeningen in en rondom de bronhoofden en –beken ontstaan. Ook werd
langsheen de beek reeds een versterkte dunning uitgevoerd. Op deze situatie wordt beheermatig
verder ingespeeld om een bronbosontwikkeling en –uitbreiding met standplaatsgeschikte
boomsoorten - voornamelijk Gewone es en Zwarte els - mogelijk te maken. In het bronbos wisselen
schaduw- en lichtrijke plekken elkaar af in een mozaïekvormig en erg gediversifieerd vlekkenpatroon.
In de Zegelsemse bosjes is de bestaande toestand reeds voldoende gunstig om deze te bestendigen.
Wel dient er hier op gelet te worden dat verhoogde windval de verdere ontwikkeling van het bronbos
niet hypothekeert. In dergelijk geval kan een kleinschalig en gericht ingrijpen zinvol zijn. Het
bronbosbeheer beoogt het ontstaan of behoud van tal van gradiënten op het niveau van de structurele
opbouw – gelaagdheid van boom-, struik- en kruidlaag, microreliëf, bodemheterogeniteit, enz. Een
beheer dat gelijkenissen vertoont met het ‘plenterbedrijf’ creëert naast diverse successiestadia een
veelheid aan zeer kleine open plekken, die zorgen voor een mozaïek aan lichtrijke, half en geheel
beschaduwde groeiplaatsen. Omwille van de kwetsbaarheid moet het beheer in het bronbos met de
nodige omzichtigheid gebeuren en steeds extensief blijven, ook al is het aanvangsbeheer in
beukenbestanden doorgaans arbeidsintensief. Na kappingen moet het merendeel van het kroonhout
meteen uit het bos worden verwijderd om verruiging te voorkomen en groeiplaatsen van zeldzame en
kwetsbare bronvegetaties (o.a. van Goudveil) veilig te stellen. Zware stammen daarentegen kunnen in
beperkte mate blijven liggen op plaatsen waar ze de verdere groei van de bronbossoorten niet
hinderen.
In het geheel van het plangebied gaat de aandacht ook naar de randzones, waar een geleidelijke
bosovergang met een typische mantel-zoom-situatie wordt ontwikkeld om het gebied te bufferen tegen
externe invloeden en de soortendiversiteit in de bosrand te versterken. De structuurrijkdom wordt in
deze zones gerealiseerd door naast enkele opgaande bomen een deel van de bomen te knotten of als
hakhout te beheren. Om dit te realiseren worden meerdere sporen gevolgd. Zo worden
randontwikkelingen binnen het bestaande bosareaal langsheen het grasland vooropgesteld, maar
tegelijk kunnen hiervoor ook afspraken met eigenaars van naburige gronden worden gemaakt – al dan
niet gebruik makend van beheerovereenkomsten. Tenslotte wordt een aankoopbeleid gevoerd dat
dient om aangrenzende percelen te verwerven. Deze mogelijkheden moeten langs de noord- en
oostzijde opgevolgd worden, aangezien het Brakelbos langs de zuid- en westzijde aansluit op bos.
Specifieke aandacht gaat ook naar het behoud en de versterking van bestaande randsituaties zoals
de houtkant ten noorden van het bestand BR7b, de bomenrij ten oosten van het bestand BR8a en de
houtkant ten noorden van het bestand ZE1a. De bosovergang naar het grasland in het bestand BR7b
verloopt natuurlijk en gediversifieerd door begrazing en/of maaien beperkt tot in de mantel-zoom-zone
toe te laten.
Het algemene beheer creëert op die manier ontwikkelingskansen voor o.a. de Bijlage1-vogelsoorten
Wespendief, Zwarte specht, Middelste bonte specht en IJsvogel en besteedt ook aandacht aan
habitatverbetering van de Hazelworm. Aanvullend worden hierop nog extra soortgerichte maatregelen
genomen in functie van het behoud van of herkolonisatie door enkele beleidsrelevante soorten en/of
mogelijke doelsoorten, zoals voor:
de Middelste bonte specht, de Wespendief en de Zwarte specht waarvoor het behoud van
zowel oude dode bomen als oude levende bomen met ruwe schors zoals eiken en essen
belangrijk is.
de Eikelmuis – een slaapmuis – waarvan de populatie in de Vlaamse Ardennen sterk is
achteruitgegaan en waarvoor de ontwikkeling van mantel- en zoomvegetaties, een meer
uitgesproken struiklaag, voldoende oude bomen met holtes en vruchtdragende bomen voor een
habitatverbetering zorgen.
de Vuursalamander en de Gewone bronlibel wiens voortbestaan afhankelijk is van de kwaliteit
van de bronbeken en de aansluitende bronboszones. Variatie in stroomsnelheid en een
continue waterdoorstroming moeten geschikte voortplantingsomstandigheden verzekeren en
het beekwater van voldoende zuurstof voorzien. Ook de aanwezigheid van schaduwrijke
plekken langsheen de beek is van belang. De nutriëntenbelasting op het beekwater moet
vermeden worden.
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de Hazelworm, een reptiel dat een gediversifieerd en voedselrijk loofbos verkiest op ietwat
vochtige gronden en gebaat is met veel lichtrijke rand- en overgangsituaties en voldoende
schuil- en nestgelegenheid.
de unieke vispopulatie, met Rivierdonderpad, Beekforel en Beekprik, in de Sassegembeek,
waarvoor een goede waterkwaliteit moet verzekerd blijven. Ook de structuurdiversiteit van
beekoever en –bedding mag niet worden aangetast. Permanente vismigratieknelpunten moeten
uitgesloten worden.

3.4. Beheerdoelstellingen met betrekking tot de
sociale en educatieve functie
De recreatieve en educatieve infrastructuur wordt aangepast aan de hoge recreatieve druk in het
Brakelbos en dient de bosbezoekers op gepaste wijze doorheen het bos te geleiden. De Zegelsemse
bosjes blijven afgesloten voor het publiek.
Momenteel is het boswegennet in het Brakelbos onvolledig. Vooral wandelaars die vanaf d’Hoppe en
de Modderodde langs Waalse zijde het bos naderen lopen zich vast in het bos en zoeken een eigen
route naar het Brakelbos. Indien buiten het plangebied geen oplossing gegeven wordt aan de
beperkte toegankelijkheid van de voetweg nr. 199 ten zuiden van het bestand BR2a, wordt een
ontsluiting binnen het plangebied voorzien. Hiervoor wordt een oude deels opgevulde holle weg
hersteld.
De bestaande paden worden begaanbaar gehouden en zonodig voorzien van knuppelpaden in
drassige zones. Lokaal moeten erosiebestrijdende maatregelen genomen worden.

knuppelpad t.h.v. het Rietfonteintje

wegwijzerboom

De educatieve functie wordt versterkt door in het bos enkele informatieve punten uit te bouwen die
zowel aan tijdelijke situaties (bv. specifieke bosbeheermaatregelen) worden opgehangen als rond
permanente bossituaties (bloei van voorjaarsflora, bronbos en –beek, geologie) en historische
elementen (oorlogsverleden, kapel, oude treinbeddingen) worden opgebouwd. Deze educatieve

68

bosbeheerplan Brakelbos-Zegelsemse bosjes

Econnection

infrastructuur dient de recreanten bewust te maken van de ecologische processen die zich in het bos
afspelen en te wijzen op de bosevolutie en rijke geschiedenis van de streek. Lokaal kunnen
aantrekkingspolen worden ontwikkeld die de geleiding versterken en mensen wegleiden van
kwetsbare zones.
De huidige speelzone ten noorden van het Brakelbos (bestand BR5a) moet attractiever gemaakt
worden door meer natuurlijke spelelementen in te brengen en de boszone minder doorzichtig te
maken. De zone wordt beter afgebakend en in het westen duidelijker afgeschermd van de kwetsbare
bronboszone. Naleving van de voorwaarden moet vooral door voorlichting van en afspraken met de
speelzonegebruikers (groepen) tot stand komen.

3.5. Beheerdoelstellingen met betrekking tot de
milieubeschermende functie
Het volledige plangebied vervult een zeer belangrijke schermfunctie. Door de ligging van de bossen in
een reliëf- en (grond)waterrijk gebied beschermen de bomen met hun wortelgestel de bodem tegen
erosie, die door wateruitspoeling vanaf de omliggende gebieden evenals door recreatie (tred)
veroorzaakt wordt. Ook de nutriënteninspoeling, vanaf de landbouwpercelen naar de bronbeekjes toe,
wordt door het bos gebufferd. De bossen hebben bovendien een sterk regulerende impact op het
grondwater. Ze zorgen ervoor dat het neerslagwater tijdelijk opgehouden wordt en geleidelijk aan de
vrije loop krijgt. Dankzij deze bufferende werking regelen de bossen het debiet van bronbeken en
andere waterlopen.

de (bron)bosbestanden die aansluiten op aangrenzende landbouwgebieden zijn erg gevoelig voor inspoeling van meststoffen
en randerosie zeker wanneer deze door hun beperkte oppervlakte slecht gebufferd zijn zoals het geval is met de Zegelsemse
bosjes (bestand ZE1a)
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3.6. Beheerdoelstellingen met betrekking tot de
wetenschappelijke functie
De geplande bronbosontwikkelingen bieden de mogelijkheid om gebiedsspecifieke vegetatie- en
faunaontwikkelingen op te volgen. Vooral de ontwikkeling van kwel- en brongebonden bossoorten is in
deze van belang, maar ook periodieke inventarisatie van enkele indicatorsoorten van avifauna en
entomofauna zijn nuttig. Ook de evolutie van het kwetsbare visbestand (Beekforel, Rivierdonderpad
en Beekprik) in de Sassegembeek verdient een wetenschappelijke opvolging, samen met de
hydrochemische monitoring van het beekwater. Ook de vegetatieontwikkeling door de omvorming van
het bestand BR6b wordt opgevolgd.
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4. Beheermaatregelen
4.1. Bosverjonging
De oppervlakte van het plangebied bedraagt 59 ha. Op lange termijn is een gemiddelde bedrijfstijd
voor het volledige plangebied van 120 jaar realistisch. Voor Beuk en Zomereik kan de bedrijfstijd
immers op 150 jaar, of zelfs langer genomen worden, terwijl Gewone es, Gewone esdoorn, Zoete kers
en Zwarte els sneller kaprijp zijn, nl. na ongeveer 70 jaar. Voor een optimaal en continu systeem
waarin er van alle boomsoorten exemplaren in de verschillende ontwikkelingsfasen voorkomen, moet
er dus op regelmatige basis verjonging gegenereerd worden. De langetermijnvisie beoogt het
gebiedsdekkend realiseren van een intiem mengverband van soorten en leeftijdsklassen, waarin de
verjonging op natuurlijke wijze tot stand komt. De uitgangssituatie – homogene, gelijkjarige
beukenbestanden over meer dan 70 % van het plangebied – is wat dat betreft echter suboptimaal,
waardoor dit binnen de huidige planperiode niet gerealiseerd kan worden. De verjonging wordt
daarom gespreid over 3 perioden waarvan de eerste en de tweede periode de belangrijkste zijn en
binnen de uitvoeringstermijn van het huidig bosbeheerplan vallen.

gaten in het kronendak bieden mogelijkheden voor spontane bosverjonging (bestand BR4a)

Ruwweg betekent dit dat om 59 ha over een periode van 120 jaar te verjongen jaarlijks ongeveer
0.5 ha verjongd dient te worden. De te verjongen oppervlakte tijdens deze planperiode (20 jaar)
bedraagt dus 10 ha (= 16,9 %). Om die verjonging te realiseren worden twee sporen gevolgd.
Enerzijds wordt de ontwikkeling van natuurlijke verjonging onder scherm gestimuleerd door selectieve
en variabele hoogdunningen. Anderzijds worden enkele verjongingsgroepen ingebracht door
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groepsgewijze eindkap van Beuk (femelkap). De bosverjonging wordt hierbij deels opgehangen aan
het bosomvormingsprogramma (zie § 4.2). Ongeveer 40 % van de oppervlakte blijft echter als
gemengd beukenbos (verhouding 3:1 tot 3:2) behouden maar wordt enkel nog op de heuvelruggen en
-toppen opnieuw met Beuk verjongd. In Tabel 46 wordt voorgesteld in welke bestanden
verjongingsgroepen gerealiseerd worden.

Tabel 46. Overzicht van aan te leggen verjongingsgroepen.
Bestand
Aantal
Oppervlakte
Oppervlakte Doelsoorten
groepen
kapgroep (ha)
(ha)
BR1a
1
0.5
0.5
zE, gEd, bK, bWi, Li, Hb, Lij
BR3a
1
0.5
0.5
zE, Es, bK, Hb, Li, Hz
BR4a
1
0.5
0.5
zE, Es, bK, Hb, Li, Hz
BR5a
3
0.5
1.5
zE, Es, zEl, gEd, Be, Hz
BR6a
1
0.5
0.5
zE, Es, zEl, gEd, Be, Hz
BR6b
1
volledig
1.18
zE, Be
BR6c
1
0.5
0.5
zE, Es, zEl, gEd, Be, Hz
BR8a
2
0.5
1.0
zE, Es, bK, Hb, Li, Hz
BR8c
1
volledig
0.28
Es, zE, gEd, bK, zEl, gAb
Totaal
12
6.46
Om de vooropgestelde 10 ha verjonging te realiseren worden deze verjongingsgroepen verder
aangevuld door variabele hoogdunningen en behoud van spontane kroonopeningen door windval die
verspreid over het plangebied een gezamenlijke oppervlakte vertegenwoordigen van ongeveer
6.54 ha. Tijdens deze planperiode wordt daarbij voornamelijk gefocust op de vallei van de
Sassegembeek en de Slijpkotbeek, om er het Essenbronbos versneld te herstellen.

groepsgewijze eindkap van Beuk en een herbebossing met secundaire boomsoorten is noodzakelijk om andere soorten in het
bos te introduceren (bestand BR6a)

72

bosbeheerplan Brakelbos-Zegelsemse bosjes

Econnection

De verjonging gebeurt op natuurlijke wijze en slechts indien 5 jaar na kapping onvoldoende
herbebossing gerealiseerd wordt, wordt er ingeboet. Dit wil zeggen dat indien er niet regelmatig
verspreid over het terrein minimaal 2.500 planten/ha voorkomen, beplant wordt met plantsoen van de
nagestreefde soorten. Hiervoor wordt naast plantsoen uit bij voorkeur erkende zaadbestanden voor de
kwaliteitsdragende soorten ook gebiedseigen plantmateriaal gebruikt, afkomstig van locaties met
autochtone bomen en struiken in de Vlaamse Ardennen.

4.2. Bosomvorming
Bosomvorming vindt binnen het Brakelbos enerzijds bestandsgewijs en op korte termijn plaats in de
bestanden BR6b en BR8c door eindkap. Anderzijds gebeurt de bosomvorming meer geleidelijk in de
rest van het plangebied waar optimalisering en uitbreiding van het Essenbronbos en het
totstandbrengen van een gemengd inheems loofbos plaatsvindt. Het eindresultaat van deze
omvormingen is de vooropgestelde zonering (§ 3.3 en kaart 3.1).
Het bestand BR6b, een Amerikaans eikenbestand met een nevenetage van Beuk, wordt omgevormd
door een eindkap aan het begin van de planperiode. Met de omvorming wordt een experimenteel en
kleinschalig heideherstel nagestreefd alsook de ontwikkeling van Blauwe bosbes in een ijl bostype.
Beide beheertypen kunnen met elkaar interfereren, waardoor de plagexperimenten omzichtig moeten
gebeuren en niet nadelig mogen werken voor het herstel en de uitbreiding van Blauwe bosbes.
Daarvoor wordt initieel slechts één derde van de oppervlakte afgeplagd verspreid over verschillende
kleine stukken (zie § 4.19.4.). De overige oppervlakte wordt de eerste 5 jaar overgelaten aan
spontane verbossing, waarbij ook de ontwikkeling van de bosbessenvegetatie nauwgezet wordt
opgevolgd. Dit verbossingsproces dient traag te verlopen en wordt zonodig door dunning afgeremd.
Het einddoel is immers een kroonsluiting van < 50 %. Alle zaailingen van inheemse loofboomsoorten
worden gespaard, met uitzondering van Beuk, en hervestiging van Amerikaanse eik moet worden
voorkomen. De ontwikkeling van de natuurlijke boomverjonging en de ontwikkeling van de Blauwe
bosbes- en heidevegetatie wordt jaarlijks opgevolgd.
Het bestand BR8c wordt omgevormd naar een gemengd loofbomenbestand. Wanneer de Populieren
kaprijp zijn, worden ze gekapt en wordt het bestand verder overgelaten aan spontane verbossing. De
reeds aanwezige soorten in de onderetage vormen hiertoe de basis, maar ook vestiging van
natuurlijke verjonging afkomstig van zaadbomen in naastgelegen bestanden kunnen voor een snelle
natuurlijke verbossing zorgen.
Omvorming van een deel van de beukenbestanden naar gemengde bestanden op basis van
inheemse loofboomsoorten waarin het aandeel Beuk nog maximaal 50 % uitmaakt, gebeurt door
selectieve hoogdunningen en het inbrengen van enkele voldoende grote verjongingsgroepen
(femelkap).
Bij een selectieve hoogdunning worden Beuken die concurrenten zijn van inheemse loofboomsoorten
zoals Zomereik, Gewone es, Berk, Grauwe abeel, Zoete kers en Gewone esdoorn aangeduid en
geveld. Op die manier worden ontwikkelingskansen geboden aan deze meer lichtbehoevende
boomsoorten. Beheermatige sturing van de boomsoortensamenstelling door het selectief verwijderen
van Beuk is absoluut noodzakelijk wegens de sterke dominantie van deze schaduwboomsoort. De
selectieve dunningen moeten om reden van mogelijke windval en zonnebrand voorzichtig gebeuren.
De klassieke omlooptijd bedraagt 12 jaar, maar in deze bestanden in omvorming wordt steeds een
tussentijdse dunning op halve omloop voorzien. In het overgangsgebied naar het bronbos kan de
kapping iets intensiever plaatsvinden met de bedoeling een geleidelijke overgang naar en uitbreiding
van het bronbos te realiseren.
Om het aandeel andere soorten dan Beuk te verhogen worden ook enkele verjongingsgroepen
aangelegd. Deze moeten voldoende groot zijn (0.5 ha) om aan de lichtbehoefte van deze soorten te
voldoen. Indien de verjongingsgroepen te klein aangelegd worden, zal de beschaduwing door de
omgevende Beuken te groot zijn. Om het randeffect te milderen, worden de randen van de groep sterk
gedund. Daarenboven moet in deze verjongingsgroepen op termijn ook een selectief verwijderen van
zaailingen van Beuk plaatsvinden om een hernieuwde dominantie van Beuk te belemmeren.
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door middel van selectieve hoogdunning worden inheemse loofboomsoorten, die het moeilijk hebben om met Beuken te
concurreren, vrijgesteld (bestand BR6a)

De omvorming van de vallei van de Sassegembeek en haar zijbronbeekjes naar een Essenbronbos
wordt verder doorgezet. Hier en daar werden reeds Beuken verwijderd om natuurlijke verjonging van
meer standplaatsgeschikte soorten – voornamelijk Gewone es en Zwarte els – mogelijk te maken. De
omvang van de ingrepen moet echter steeds kleinschalig blijven om verstoring van het kwetsbare
milieu te vermijden. Het omvormingsbeheer beoogt een diffuus kronendak te bereiken, zodat de
bronnen en kwelplaatsen slechts ten dele beschaduwd worden en natuurlijke ontwikkeling van de
kensoorten kan plaatsvinden (zie § 4.4.3).

4.3. Bebossingswerken
In het plangebied worden geen bebossingswerken uitgevoerd.
Er wordt echter wel aandacht besteed aan het creëren van bufferende bosrandsituaties buiten het
plangebied en in kader daarvan kunnen eventueel aanplantingen gebeuren. Dit gebeurt door het
stimuleren van beheerovereenkomsten met eigenaars van aanpalende percelen, een gericht
aankoopbeleid en de intentie om bij het beëindigen van pachtovereenkomsten op aanliggende
gronden in eigendom mogelijke bosontwikkeling te bekijken (§ 4.9).
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4.4. Bosbehandelings- en verplegingswerken
4.4.1. Hoogdunning
Een hoogdunning is een dunning door positieve selectie omdat er aandacht gegeven wordt aan de in
economisch opzicht houtkwalitatief beste bomen van het bos. In bepaalde gevallen kunnen echter ook
bijzondere stammen met een ecologische, historische of boslandschappelijke meerwaarde de selectie
aansturen. Hetzelfde geldt voor nest- en koloniebomen van dieren. Dergelijke “toekomstbomen”
worden bevoordeeld door vooral in te grijpen in de bovenetage. Enkel dominante bomen in de
bovenetage die concurreren met de waardevolste bomen, maar die een minderwaardige kwaliteit
hebben (vb. takkigheid, kromme stam, te kleine kroon) worden gekapt. Wegkwijnende en zelfs
afgestorven bomen in de nevenetage die de toekomstbomen niet hinderen in hun groei, blijven
gewoon in het bos staan. Ze vormen zo een nevenetage die de structuurvariatie van het bos verbetert.
De nevenetage kan er ook voor zorgen dat de bosbodem niet te veel verruigt en dat de waardevolle
stammen van de bovenetage geen last krijgen van te sterke zonne-instraling.
Volgens de zonering, zoals weergegeven op kaart 3.1, zal de hoogdunning al dan niet selectief zijn in
functie van inheemse boomsoorten, uitgezonderd Beuk. In de zones die ingetekend staan als
“ontwikkeling van gemengd loofbos” zullen immers alle inheemse loofbomen buiten Beuk prioritair
behouden worden. Ook indien een meer kwaliteitsvolle Beuk in concurrentie is met een andere
inheemse boomsoort met beperktere houtkwaliteit, wordt de Beuk geveld. Anders is het in de zone die
voor “beukenbosbehoud en –verjonging” gereserveerd is. Hier kunnen andersoortige exemplaren in
functie van behoud van enkele bestandsverplegende soorten occasioneel gespaard blijven, maar
wordt geen groter aandeel dan 25 tot 40 % van deze soorten nagestreefd. Indien in deze zone een
Beuk een beduidend hogere houtwaarde heeft, wordt deze vrijgesteld ten koste van een
minderwaardige mengboom.
De intensiteit van hoogdunning is ook variabel. Zoals beschreven onder § 4.1 zal een deel van de
oppervlakte waarop binnen het plangebied verjonging gerealiseerd wordt niet als groep maar meer
diffuus over de rest van het plangebied voorkomen door de dunningsterkte lokaal sterk op te drijven.
Op dergelijke plaatsen, voornamelijk rondom potentiële zaadbomen, wordt door een dergelijke
lichtingskap natuurlijke verjonging onder scherm gegenereerd. In het bijzonder worden deze locaties
met een intensievere dunning vooral in de nabijheid van de bronzones gesitueerd om op die manier
ook mogelijkheden te bieden naar verdere uitbreiding van het Essenbronbos.
De dunningen vinden plaats met een gebruikelijke omlooptijd voor loofhout van 12 jaar.
In het bestand BR2a worden de dunningen afgestemd op de in het bestand aanwezige
verjongingsgroepen. Dit wil zeggen dat de dunningen in een concentrische cirkel rondom de groepen
plaatsvindt en vervolgens wordt verdergezet in de zone tussen twee verjongingsgroepen. Dit beheer
wordt in opvolging van de groepenkappen ook in de andere bestanden toegepast, met uitzondering
van de bestanden BR4a, BR4b en BR1a.

4.4.2. Femelkap
Zoals in § 4.1 reeds werd aangehaald, wordt tijdens deze planperiode ongeveer 10 ha verjongd.
Daarvan wordt 6.46 ha gerealiseerd door de groepsgewijze eindkap van Beuk. Dergelijke ‘femelkap’ is
nodig om boomsoorten met een grotere lichtbehoefte in te brengen in het door Beuk gedomineerde
plangebied. De groepenkap gaat daarom gepaard met een sterke dunning van de omliggende
randstrook (20 à 30 m) (zie principeschets groepenkap).
In de bestanden BR1a, BR3a, BR4a, BR5a, BR6a, BR6c en BR8a worden samen met de
bestandsgewijze dunning openingen van ongeveer 0.5 ha aangebracht om verjongingsgroepen in te
brengen. De preferentiële ligging van de groepen is aangeduid op kaart 4.1. In deze
verjongingsgroepen wordt maximaal gebruik gemaakt van natuurlijke verjonging, die verder aangevuld
wordt met kunstmatige aanplantingen. De soortensamenstelling wordt echter gestuurd: aanvankelijk
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door de eventuele natuurlijke verjonging van Beuk te reduceren en vervolgens door de plekken met
beperkte natuurlijke verjonging na 5 jaar in te boeten met de doelsoorten zoals vermeld in Tabel 46.

Principeschets groepenkap.

voldoende grote groepenkappen moeten groeiruimte creëren voor natuurlijke of kunstmatige bosverjonging (bestand BR2a)
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4.4.3. Kleinschalig bronbosbeheer (Plenterkap)
Kleinschalig bronbosbeheer wordt gevoerd langsheen de Sassegembeek en haar zijbronbeekjes en
over de volledige oppervlakte van de Zegelsemse bosjes.
Het initieel beheer beoogt een diffuus kronendak te behouden of te herstellen, zodat de bronnen en
kwelplaatsen slechts ten dele beschaduwd worden. Het beheer creëert naast diverse successiestadia
en tal van gradiënten op het niveau van de structurele opbouw een veelheid aan zeer kleine open
plekken, die zorgen voor een mozaïek aan lichtrijke, half en geheel beschaduwde groeiplaatsen.
Doorgaans kennen bronbossen een ijle boomlaag met Gewone es en zorgt de struiklaag voor het
schaduweffect. Waar Beuk aanwezig is, wordt deze prioritair gekapt om meer lichtrijke situaties te
creëren. Deze zijn noodzakelijk om lichtminnende boomsoorten als Gewone es, Zwarte els, Zomereik,
Grauwe abeel en Berk meer ontwikkelingskansen te bieden. Bij vellingen in deze bronboszones
worden steeds aangepaste ontginningstechnieken gebruikt die voorkomen dat de bosbodem
beschadigd wordt. Tot de mogelijkheden behoren het gebruik van een rupskraan met een lier die op
een exploitatieweg op minder kwetsbare bodem geplaatst staat en het gebruik van lichte
landbouwtractoren (<120 pk) op dubbele wielen en/of met lage-druk-banden.

vanwege de kwetsbaarheid van de Zegelsemse bosjes wordt er net als in alle andere bronbossen enkel kleinschalig en gericht
ingegrepen wanneer zich de noodzaak stelt (bestand ZE2a)

Ingrepen beperken zich evenwel tot het noodzakelijke om schade aan de natte en daardoor erg
kwetsbare bodem te voorkomen of bestaande bronvegetaties niet te beschadigen of te verstoren. Op
de plaatsen waar kensoorten worden verdrongen of waar een uitbreiding van het Essenbronbos door
middel van natuurlijke verjonging of verspreide inplanting van jonge essen wordt geïnitieerd, worden
de ongewenste soorten gekapt. De vrijstelling van kensoorten gebeurt door middel van een selectieve
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hoogdunning. De voorgestelde beheertechniek vertoont gelijkenissen met het '
plenterbedrijf'en het
'
uitkapbos'en bestaat er uit om in één enkele kapgang alle beheerhandelingen uit te voeren met als
doel voorraad en structuur van het bos over een onbeperkte tijdsduur onveranderd te behouden. Er
wordt gestreefd naar een toestand die die van een natuurbos dicht benadert, door enkel individuele
bomen te kappen wanneer ze de fysische kapbaarheid hebben bereikt of deze verder te laten
aftakelen. Wanneer het uitslepen van de gekapte bomen moeizaam dreigt te verlopen of tot
bodembeschadiging leidt, wordt het kruinhout/stamhout (deels) in het bos achtergelaten. De bron- en
kwelzones alsook de bronbeken dienen dan evenwel van kroonhout gevrijwaard te blijven.
In de Zegelsemse bosjes wordt de bestaande toestand bestendigd, maar er dient op gelet te worden
dat verhoogde windval de verdere ontwikkeling van het bronbos niet hypothekeert. In dergelijk geval is
een kleinschalig en gericht ingrijpen zinvol.
Het gevoerde plenterkapbeheer is echter zeer extensief en is bedoeld om te kunnen inspelen op
noodzaak en opportuniteiten aansluitend op behandelingen van naburige bestanden. Voor een goed
begrip wordt dergelijke plenterkap daarom in de kaptabel steeds als facultatief aangeduid.

4.4.4. Bestrijding van invasieve uitheemse boom- en struiksoorten
4.4.4.1. Amerikaanse vogelkers
Amerikaanse vogelkers komt in het Brakelbos sporadisch voor. Dit is echter reeds het resultaat van
regelmatige bestrijding van de soort tijdens elke regulier arbeidsdoorgang in een bestand. In het
naastgelegen d’Hoppe-bos groeien immers nog zaadbomen van Amerikaanse vogelkers.
De bestrijding van de soort is dus beperkt, maar moet wel aangehouden worden (=nazorg). Vooral in
het bestand BR2a is de druk zeer groot door de nabijheid van het d’Hoppe-bos op diestiaanzand en
het voorkomen van 4 grote openingen (verjongingsgroepen) voor natuurlijke verjonging. De bestrijding
wordt daarom in het geheel van het bos voortgezet door het manueel verwijderen van zaailingen en
het afzetten en onmiddellijk instrijken met glyfosaat van de stobben van bomen met grotere
afmetingen. Deze behandeling wordt steeds gecombineerd met de andere bosbehandelingen
wanneer het bestand doorlopen wordt.

bestand BR6b wordt in zijn geheel gekapt ten behoeve van een herstel van de Bosbes- en heidevegetatie
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4.4.4.2. Amerikaanse eik
Amerikaanse eik werd aangeplant als hoofdboomsoort in het bestand BR6b. Deze exoot is echter
ongewenst en wordt daarom voortijdig gekapt, om plaats te ruimen voor een meer standplaatsgeschikt
ijl Zomereiken-Berkenbos waarin de kruidlaag van Blauwe bosbes meer kansen krijgt.
Amerikaanse eik in de boom- en struiklaag wordt gekapt en het zaagvlak wordt onmiddellijk
ingestreken met glyfosaat. Bij het afzetten wordt de stobbe uitgefreesd en bij achterblijvende stobben
wordt het kapvlak zoveel mogelijk beschadigd om inrotting te stimuleren. Zaailingen en exemplaren in
de struiklaag worden zoveel mogelijk manueel verwijderd. Stobben die naderhand opnieuw uitschieten
worden algauw opnieuw afgezet. Het regelmatig afzetten put de stobbe uit en ontmoedigt het opnieuw
uitschieten. De nabehandeling gebeurt bij voorkeur gelijktijdig met andere boswerkzaamheden.

4.4.5. Beheer van jonge aanplantingen
De verjonging gebeurt bij voorkeur op basis van natuurlijke verjonging. Indien 5 jaar na de aanleg van
een verjongingsgroep minder dan 2.500 planten/ha regelmatig verspreid voorkomen, worden de
openingen deels ingeplant tot wanneer dit stamtal dat bosbehoud moet garanderen, bereikt is. Relatief
open plekken binnen verjongingsgroepen worden echter niet onvoorwaardelijk na 5 jaar ingeboet.
Afhankelijk van de waargenomen soorten bestaat de mogelijkheid overeenkomstige maatregelen naar
hun habitatvereisten te nemen. Opnieuw inboeten van de kunstmatige verjonging gebeurt bovendien
slechts indien uitval meer dan 20 % van het aangeplante plantsoen betreft.
Het plantsoen wordt zonodig vrijgesteld, althans zolang de boomtoppen niet boven de te verwachten
verbraming uitkomen en door de kruidlaag worden onderdrukt. Dit wordt echter zo veel mogelijk
vermeden door bij de aanplant voldoende groot plantsoen (hoogte > 120 cm) te gebruiken. Bij
natuurlijke verjonging daarentegen is dit niet mogelijk. Daar wordt niet ingegrepen.
De soortensamenstelling van de jonge aanplantingen wordt ook beheermatig bijgestuurd wanneer die
niet aan de vooropgestelde verwachtingen voldoet. Dit houdt in dat:
het aantal natuurlijke zaailingen van Beuk gereduceerd wordt in verjongingsgroepen waar een
gemengde samenstelling van inheemse loofboomsoorten zonder Beuk beoogd wordt.
zaailingen van invasieve uitheemse soorten, meer bepaald Amerikaanse eik en Amerikaanse
vogelkers, verwijderd worden.
aanvullend ingeboet wordt wanneer een spontane herbebossing uitblijft.
Zuivering van de recent aangelegde verjongingsgroepen is nog niet nodig, aangezien een eerste
zuivering in loofhoutaanplantingen slechts plaatsvindt 20 à 30 jaar na de aanleg ervan. Deze eerste
behandeling valt dus zowel voor de reeds aangelegde verjongingsgroepen als diegene die nog
gerealiseerd zullen worden buiten de huidige planperiode. Enkel het bestand BR6b wordt indien nodig
wel reeds intensief gezuiverd 15 jaar na de eindkap omdat hier een zeer ijl bosverband in functie van
natuurontwikkeling nagestreefd wordt in plaats van een optimale bestandssluiting in functie van de
productie van kwaliteitshout.

4.5. Kapregeling
De kapregeling is weergegeven in Tabel 47. Hierna volgt een verklaring voor de gebruikte afkortingen:
E(soort)
X
O
Xg (0)
Z
(Xp)
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(met tussen haakjes het aantal te kappen groepen)
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Tabel 47. Kaptabel.
Opp. Hoofd- Laatste
Bestand
(ha) boom ingreep
BR1a

3,20

B

2005

BR2a

7,29

B

2005

BR3a

2,19

B

2005

BR4a

6,59

B

2004

BR4b

2,79

B

2005

BR5a

8,88

B

2000

BR6a

8,24

B

2005

BR6b

1,18

aE

2007

BR6c

4,09

B

2000

BR7a

2,51

B

2000

BR7b

2,02

nvt

-

BR8a

7,71

B

2000

20
09

20 20
10 11

20
12

20 20
13 14

20
15

20 20
16 17

20
18

20 20
19 20

20 20
22 23

20
24

20 20
25 26

20
27

X
Xg (1)
(Xp)
X
X
(Xp)
Xg (2)

X
(Xp)
Xg (1)
X
(Xp)
Xg (1)

E(aE, B)

(Z)*
X
(Xp)
Xg (1)

Z
X
(Xp)

X
(Xp)

X
(Xp)
X
(Xp)
Xg (1)

X
(Xp)
Xg (1)

BR8b
0,29
Es
2000
E(Po)
BR8c
0,28
Po
X
BR8d
0,32 zE, Po
(Xp)
BR9a
0,28
B, Po
(Xp)
ZE1a
0,96
Po
(Xp)
ZE2a
0,29
B
* facultatieve zuivering uit te voeren in functie van bestrijding verjonging van Amerikaanse eik
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X
(Xp)
(Xp)
(Xp)

20
28

4.6. Bosexploitatie
4.6.1. Bedrijfsvorm en omlooptijd
De enige bedrijfsvorm is hooghout (HH), met al naargelang de boomsoort verschillende
vooropgestelde bedrijfstijden, nl.:
80-120 jaar

Beuk en Zomereik

60-80 jaar

Gewone es, Gewone esdoorn, Zwarte els, Grauwe abeel, Haagbeuk,
Winterlinde en Zoete kers

De omlooptijd bedraagt 12 jaar, met de mogelijkheid op tussentijdse bestandsbehandelingen op halve
omloop, namelijk om de 6 jaar.

4.6.2. Beheermethodiek
Het beheer volgt grotendeels de natuurlijke bosevolutie (windval, stormschade, natuurlijke verjonging,
mengbomen, ...). De beheeropvolging richt zich hoofdzakelijk op de verzorging van de jonge
bosaanplantingen en de opvolging van de omvormingsmaatregelen. Alle behandelingen worden tot
een minimum beperkt en moeten het bos zo min mogelijk verstoren. Ingrepen vinden hoofdzakelijk
plaats wanneer zich ontwikkelingen ten nadele van het bos of specifieke boswaarden voordoen of
wanneer de initiële maatregelen voor bosomvorming onvoldoende resultaat opleveren of bijsturing
vragen.
Aan elke kapping gaat een evaluatie van het bestand vooraf om na te gaan of er bijzondere waarden
(vb. bomen met veel holten, secundaire boomsoorten, zeer oude bomen, nestbomen, waardevolle
vegetaties, enz.) in het te kappen of te dunnen bestand aanwezig zijn die moeten gevrijwaard worden.

4.6.3. Beheerorganisatie
Het plangebied is opgedeeld in 2 bosplaatsen, 11 percelen en 17 bestanden. Voor de toepassing van
de vaste omlooptijd worden de bestanden gegroepeerd in twee reeksen. Het tijdstip van de ingreep in
de ene reeks valt samen met het tijdstip van een facultatieve ingreep op halve omloop in de andere
reeks. Dit is weergegeven in de kaptabel (Tabel 40).
In de westelijke hoek van het bestand BR6a bevindt zich de vaste stamstapelplaats voor het tijdelijk
verzamelen van de stammen bij exploitatie. Indien noodzakelijk kan deze uitgebreid worden langs de
overzijde van het bospad in het bestand BR3a.
Aanvullend kunnen ook stapelplaatsen aangeduid worden langs de bermen van de bestanden BR1a,
BR2a, BR6c en BR8a. Voor exploitatie van de noordelijk gelegen bestanden worden afspraken
gemaakt met de aangelanden voor het tijdelijk stapelen van de stammen op de aangrenzende
percelen.
Verzamelen van de stammen kan occasioneel ook op de positie van de aan te planten
verjongingsgroep indien daar geen natuurlijke verjonging aanwezig is.
Voor de exploitaties worden vooraf de vaste uitsleeppistes en houtstapelplaatsen aangeduid. Deze
trajecten worden in het bos aangeduid en worden ook (verder) op kaart bijgehouden (kaart 4.6).
Zonodig kunnen aanvullend - met de toestemming van de betrokken eigenaar(s) - houtstapelplaatsen
langsheen de weg ten noorden van de bestanden BR5a en BR7a (= Laaistok) en een bijkomende
uitsleeprtoute richting Hof ten Bossche worden voorzien.
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Om de rust in het bos tijdens het broedseizoen te vrijwaren, wordt er een “schoontijd” ingevoerd. Deze
wordt uitgebreid en loopt vanaf 1 maart (i.f.v. de bloei van de voorjaarsflora) tot 31 augustus (i.f.v.
recreatie).

4.7. Brandpreventie
Er worden geen specifieke maatregelen genomen ter preventie van bosbranden.

4.8. Open plekken
De weide in het noorden van het Brakelbos (bestand BR7b) wordt beheerd als open plek. De
randzone met het bos wordt breed uitgerasterd waardoor zich in deze strook een spontane
bosovergang kan ontwikkelen (zie § 4.9). Binnen de open plek wordt verbossing tegengegaan door
het instellen van een aangepast maai- en/of begrazingsbeheer. Om de dominantie van Gestreepte
witbol te doorbreken, wordt 3 jaar lang in mei gemaaid - afhankelijk van de weersomstandigheden - en
wordt het maaisel afgevoerd. Dit is nodig om het grasland te verschralen. Alleszins wordt gemaaid
vooraleer Gestreepte witbol in bloei komt. Vanaf half juni wordt vervolgens een nabegrazing gestart tot
in het najaar, of vroeger wanneer het grasland reeds sneller volledig afgegraasd is. De
7
begrazingsdruk waaraan het grasland wordt overgelaten, bedraagt 2 GVE/ha . Er kan dus
bijvoorbeeld een gebruiksovereenkomst worden afgesloten met een lokale landbouwer voor de
nabegrazing van het perceel door 3 à 4 paarden. Begrazing zorgt voor een ruimtelijk meer divers
verspreidingspatroon dan maaien, maar kan op zich onvoldoende afvoer van nutriënten realiseren om
de dominantie van Gestreepte witbol te doorbreken. Daarom worden aanvankelijk beide
gecombineerd.

de weide ten noorden van het Brakelbos (bestand BR7b) wordt d.m.v. begrazing beheerd als open plek

7

Een grootvee-eenheid (GVE) is een landbouwkundige omrekeningsfactor. Elk rund ouder dan 2 jaar en een paard ouder dan 6
maanden komt overeen met 1 GVE. Een rund van 6 maanden tot 2 jaar is 0,6 GVE. Schapen en geiten komen overeen met 0,1
GVE.
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4.9. Gradiënten en bosrandontwikkeling
De bosrandontwikkeling beoogt een mantel-zoom-vegetatie uit te bouwen die een onregelmatige
overgang vormt van het bos naar het aangrenzend landbouwgebied en waar overgangsvegetaties tot
ontwikkeling kunnen komen. In zijn minimalistische vorm betekent dit voor een akker dat – door een
beheerovereenkomst - een zo breed mogelijke, doch minimaal 10 m brede strook langsheen de
bosrand niet wordt bewerkt en/of geen gebruik wordt gemaakt van meststoffen en pesticiden
(= akkerrandbeheer). Daarnaast kan ook worden afgesproken om de aan het bos grenzende percelen
naar grasland om te vormen. Zowel akkerland als weiland kan ook aan spontane verbossing worden
overgelaten. In een verder uitgewerkt concept kunnen in en langs de bosrand onregelmatig en over
een variërende breedte vruchtdragende struiksoorten worden aangeplant zoals Meidoorn, Sleedoorn,
Zoete kers, Gelderse roos, Hondsroos en Wilde lijsterbes. Om de bosovergang nog verder te verfijnen
kunnen in de nieuwe graslanden kleine boomgroepen en solitaire bomen worden aangeplant. Hiervoor
kunnen ook enkele oude fruitboomrassen dienstdoen.
Binnen het plangebied (kaart 4.3) zijn er weinig mogelijkheden voor bosrandontwikkeling. In de regel
zijn er twee methoden om een bosrand tot stand te brengen, nl.:
bosrandinbreiding (= intern): de bestaande rand van het bos wordt geheel of gedeeltelijk
(in)gekapt om plaats te maken voor de aanplanting van struiken en voor spontane
vegetatieontwikkeling. Om enige structuur te verkrijgen gebeurt dit over een wisselende breedte
die doorgaans varieert tussen 2m en 10m. Alle reeds aanwezige inheemse struiken blijven
behouden. Bijzondere soorten en groeivormen van bomen worden eveneens gespaard maar
mogen geen aaneengesloten strook vormen. Het gaat dus hoofdzakelijk om solitaire exemplaren
of kleine groepen die aansluiten op het bos. Sommige exemplaren kunnen in hakhout worden
omgezet. Dit is de meest voorkomende methode.
Bosranduitbreiding (= extern): aansluitend op de bestaande rand van het bos wordt een grillige
bosrand aangelegd. Hiervoor wordt een mantel van struiken van wisselende breedte langsheen
de rand aangeplant. Aansluitend hierop wordt een open grondstrook uit gebruik genomen om
hierop een spontane vegetatieontwikkeling mogelijk te maken. In sommige gevallen kan de
kruidenontwikkeling initieel door maaien (in het geval van verruiging) worden bijgestuurd of
voorbereid. Aansluitend hierop kunnen, bij voorkeur vruchtdragend, solitaire bomen of kleine
boomgroepen worden aangeplant. Deze methode vereist de medewerking van de aangelanden.

door bosrandinbreiding worden lokaal mogelijkheden gecreëerd om bosrandsiutaties en –overgangen te creëren
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Voor de uitvoering van de bosranduitbreidingen op private gronden kunnen meerdere wegen worden
gevolgd, zoals:
Het afsluiten van beheerovereenkomst met de eigenaar/grondgebruiker van het op het bos
aansluitende perceel betreffende het vrijwaren van een brede randstrook langsheen het bos
Het opstellen van een landschapsbedrijfsplan voor de percelen die aansluiten op het bos. Dit biedt
de mogelijkheid om ook behalve bosrandontwikkelingen ook andere bosversterkende maatregelen
te voorzien zoals de aanleg van een hoogstamboomgaard of de aanplanting van solitaire bomen
en/of kleine boomgroepen in de rand van het bos.
Aansluitend op het voorgaande kan de landschapsanimator van het Regionaal Landschap
Vlaamse Ardennen worden ingeschakeld om de gewenste bosrandontwikkelingen met een private
eigenaar en/of grondgebruiker aan te kaarten en uit te werken.
De mogelijkheid die openbare besturen geboden wordt om een pachtovereenkomst op te zeggen
binnen een opzegperiode van 6 jaar om redenen van openbaar nut, waardoor een terrein - geheel
of gedeeltelijk - kan worden vrijgemaakt voor boslandschappelijke ontwikkelingen.
Het beheerplan voorziet in de volgende bosrandontwikkelingen:
ten noorden van het bestand BR5a (extern)
ten oosten en zuiden van de bestanden BR8a, BR8b, BR8c en BR8d (intern)
in de rand van bestand BR7b (intern)
ten noorden van het bestand ZE1a (extern)
In het geval van bestand BR5a wordt enerzijds aangesloten op de bestaande beukenbomenrij in de
bosrand. Hiervoor moet met schaduwverdragende struiksoorten worden gewerkt zoals Haagbeuk,
Linde, Hazelaar en Hulst. Anderzijds wordt aan de tegenoverliggende zijde gestreefd naar een op de
bosrand aansluitend randontwikkeling op private grond. Die zou kunnen bestaan uit een (geschoren)
gemengde haag van Meidoorn, Sleedoorn, Roos spec., Hazelaar en Haagbeuk of uit een gemengde
houtkant die qua soortensamenstelling aansluit op de bestaande houtkant langsheen BR7b (§
2.3.5.4.1).
In de westelijke bosrand van perceel 8 kan een interne bosrandontwikkeling tot stand komen die
vertrekt van de reeds in de rand aanwezige bomen en struiken. Het behoud van de bomenrij in de
rand van bestand BR8a maakt deel uit van deze randontwikkeling. De bosrandontwikkeling volgt de
dunningen in de betrokken bestanden.
Er wordt ook een brede bosrand ontwikkeld door spontane verbossing in de overgangszone van het
bos naar het bestand BR7b (grasland). Dit gebeurt door de rand van het grasland, dat momenteel
wordt begraasd, breed uit te rasteren. Op termijn kan deze zone onderhouden worden door het 2 à 3jaarlijks maaien van de zoom en het sequentieel afzetten van de mantel. Binnen de huidige
planperiode is dit echter nog niet relevant aangezien in dit vroege ontwikkelingsstadium ingrijpen in en
fixeren van de spontane bosontwikkeling onnodig is.
De bosrandontwikkeling langsheen de Zegelsemse bosjes dient om het bos op afdoende wijze te
bufferen t.o.v. de landbouwactiviteit in de noordelijke rand. Een gelijkaardige randontwikkeling is ook
langsheen de zuidkant noodzakelijk, maar dit bosdeel behoort niet tot het openbaar bos.
De bosrand moet voldoende breed zijn en kan aansluiten op de houtkant die in de nabijheid ligt. De
randontwikkeling kan spontaan verlopen door natuurlijke verjonging vanuit de bosrand maar het kan
evengoed worden ondersteund door een gerichte aanplanting van specifieke soorten op bepaalde
plaatsen zoals in de erosiegevoelige taludrand. Soorten als Zwarte els en Gewone es bezitten immers
een sterk ontwikkeld dat de bodem goed vasthoudt. Beide opties vereisen dat een brede strook wordt
uitgerasterd.
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4.10. Specifieke maatregelen ter bescherming van
fauna en flora
Door de ligging van het bos in een Speciale Beschermingszone (§ 1.8.1.2.) draagt de beheerder de
verantwoordelijkheid voor een aantal beschermde habitats en soorten. Om invulling te geven aan de
vooropgestelde instandhoudingsdoelstellingen (bijlage 9) wordt een beheer gevoerd dat enerzijds
gericht is op het creëren van gunstige groei- en leefomstandigheden voor de betrokken vegetaties en
soorten en anderzijds op de ontwikkeling van een structuurrijk en veelzijdig bos met een grote
verscheidenheid aan biotoopelementen.
Het beheer bevordert de habitatvereisten van Middelste bonte specht en Zwarte specht door het
selecteren van soorten als Zomereik en Gewone es bij de selectieve dunningen. Deze bomen worden
vrijgesteld als toekomstbomen en een aantal ervan worden behouden tot natuurlijk afsterven. Beide
boomsoorten hebben een ruwe schors, die voor Middelste bonte specht en Zwarte specht zeer
belangrijk is. Door de ontwikkelingskansen van beide boomsoorten te bevorderen, wordt het
voorkomen van geschikt habitat voor beide vogelsoorten dus ook gegarandeerd.
Om voor de Hazelworm geschikte schuilplaatsen te voorzien worden in de oosthoek van het bestand
BR1a, de weide (bestand BR7b), en het bestand BR7a enkele stapelplaatsen van kroonhout
aangelegd. Takhout van verschillende dimensies, dus ook zwaar kroonhout, moet in dergelijke
houtstapels aanwezig zijn. De houtstapels zijn ook gelegen nabij bosranden, aangezien de
Hazelworm zich daar preferentieel ophoudt. Ook bij de kapvlaktes die aangelegd worden voor de
verjongingsgroepen kan wat gestapeld kroonhout bewaard worden als schuilplaats voor Hazelworm.

de Eikelmuis is één van de belangrijkste aandachtssoorten voor het bosbeheer (foto Vilda)

Merkwaardig genoeg voorziet het soortenbescherrmingsplan voor de Eikelmuis van de provincie OostVlaanderen (§ 1.7.4.) geen gerichte maatregelen voor het behoud en herstel van deze soort in of
rondom het plangebied, niettegenstaande het grote habitatpotentieel. Ten behoeve van de Eikelmuis
worden daarom alsnog enkele soortbeschermingsmaatregelen genomen. De soort houdt zich ook
voornamelijk op in bosovergangszones en halfopen boszones. Beschikbaarheid van voldoende
voedingsmogelijkheden in de herfstperiode is belangrijk. Daarom worden de Wilde appelaars in de
weide (bestand BR7b) onderhouden en eventueel aangevuld met andere vruchtdragende soorten.
Ook bij de eventuele aanleg van bosranden worden bij voorkeur enkele fruitboomsoorten in de mantel
aangeplant. Holle bomen en (oude) fruitbomen die in het plangebied voorkomen, worden bij exploitatie
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gespaard om o.a. in nestgelegenheid voor de Eikelmuizen te verzekeren. Er worden acties
ondernomen om in de rand van het bosgebied aanvullende maatregelen voor habitatherstel en –
opwaardering te realiseren. Zo wordt gestreefd naar de aansluiting van de OCMW-percelen ten
noorden van de Zegelsemse bosjes op het bos door aanplanting van een hoogstamboomgaard en
verspreide aanplanting van vruchtdragende solitaire bomen en boomgroepen (o.a. Notelaar, Zoete
kers, Zomereik). Hetzelfde kan ook gebeuren op het plateau ten noorden van het Brakelbos, o.m. op
het langgerekte grasland dat evenwijdig loopt aan de bosrand en op het grasland dat in het verlengde
ligt van bestand BR5a evenals op de graslanden die aansluiten op de bestanden BR8c en BR8d. Al
deze gronden zijn evenwel in particulier bezit.
De waterkwaliteit op de Sassegembeek wordt regelmatig gecontroleerd door de Vlaamse Milieu
Maatschappij (VMM). Een goede waterkwaliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor het behoud van
de vispopulaties van Rivierdonderpad, Beekforel, en Beekprik op de Sassegembeek. Het oplossen
van het rioolknelpunt aan de Laaistok is noodzakelijk en dit werd inmiddels als prioritair door de VMM
opgenomen (Alain Dillen, schrift. med.). Ook dient de erosie naar de beek toe vanaf de hoger gelegen
landbouwgronden aangepakt te worden, maar dit is helaas een taalgrensoverschrijdend probleem.
Het extensieve bronbosbeheer in de vallei van de Sassegembeek zorgt voor een zo min mogelijke
verstoring van het milieu en geeft de beek volop ontwikkelingskansen. Via natuurlijke meandering
wordt de structuurdiversiteit van de beek hersteld, zodat plekjes met verschillende stroomsnelheid en
diepte ontstaan (pool-riffle-patroon). De variatie in de beekloop levert op die manier geschikte
paaiplaatsen, rustplaatsen, voedselplekken, ...
Er wordt ook regelmatig op toegekeken dat er geen vismigratieknelpunten ontstaan door bijvoorbeeld
omgewaaide bomen. Indien dit zich voordoet, worden ze zo snel mogelijk verwijderd.
Het onderzoek naar de vispopulatie op de beek moet op een gecoördineerde en doordachte wijze
worden aangepakt (zie verder § 4.18.). Visuitzettingen moeten worden uitgesloten tenzij hiervoor goed
onderbouwde redenen bestaan (bv. ten behoeve van het behoud van de populatie Beekforel).

Gewone bronlibel (foto Wouter Faveyts)

Structuurdiversiteit van de beekloop is ook uitermate belangrijk voor de Vuursalamander, naast het
zuurstofgehalte van het water. Een goede doorstroming moet het beekwater van voldoende zuurstof
voorzien. De variatie in het milieu wordt echter ook doorgedreven naar de gelaagdheid van het
bronbos zelf. Afwisseling in beschaduwde en zonnige plekjes, ijle en dichte boom- en struiklaag, natte
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moeraszones en steile oeverwanden, ... is reeds natuurlijk aanwezig en wordt verder aangevuld via
het uitkapbeheer. Waar in de vallei en nabij poeltjes geen zwaar dood hout aanwezig is, worden
enkele bomen geveld en in het bos achtergelaten. Kroonhout wordt evenwel verwijderd om verruiging
van de bronbosvegetatie tegen te gaan. Ook voor de Gewone bronlibel is deze structuurvariatie in
het bronbos en de bronbeek van belang. Aanvullend worden de poelen in de bestanden BR1a, BR2a
en BR5a geruimd. Het provinicaal soortenbeschermingsplan voor de Vuursalamander (Jacobs, 2008)
bepleit tevens de aanleg van 2 nieuwe poelen in de nabijheid van de Sassegembeek (§ 4.19.5.).
In het bestand BR6b wordt ca. één derde tot de helft van de bestandsoppervlakte afgeplagd om de
mogelijk aanwezige zaadbank van waardevolle heidevegetaties tot ontwikkeling te laten komen.

het behoud van dode staande bomen biedt de mogelijkheid om meer structuur in het bos te verkrijgen (bestand BR6c)

4.11. Dood hout en oude bomen
In het Brakelbos wordt niet voldaan aan de richtlijn van een aandeel dood hout van 4 % (nu slechts
0,06 %) van het bestandsvolume. Bovendien is er in alle bestanden een aanzienlijk aandeel liggend
dood hout van beperkte diameters, maar is er geen gelijkmatige verdeling over de verschillende
dikteklassen van staand en liggend dood hout. Het volume dood hout wordt daarom verhoogd.
In de nabijheid van de boswegen vormen staande dode bomen een te groot veiligheidsrisico voor de
recreanten. Daarom wordt langsheen de boswegen een veiligheidszone van ongeveer 20 m langs
beide zijden voorzien, waarbinnen afgestorven delen van bomen die een risico vormen worden
verwijderd. In de Zegelsemse bosjes speelt dit veiligheidsaspect geen rol aangezien het uitgesloten is
van recreatie. In deze bosplaats worden daarom alle dode bomen onvoorwaardelijk gespaard,
uitgezonderd de bomen die gevaar opleveren voor de aangelanden.
In het Brakelbos wordt een verhoging van het aandeel dood hout binnen deze planperiode op
natuurlijke wijze verwacht. Vrijstellingen en creëren van verjongingsgroepen zullen immers een aantal
Beuken blootstellen aan windval en zonnebrand en tot afsterven leiden. Dergelijke bomen blijven in
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het bos behouden. Vooral in de vallei van de Sassegembeek, waar deze ontwikkelingen geen gevaar
leveren voor recreatie, wordt het voorkomen van grote dimensies aan dood hout bevorderd.
In alle bestanden worden minstens 5 bomen per hectare bewaard die hun volledige levenscyclus
natuurlijk doorlopen. Zij worden niet geveld en blijven in het bos tot ze natuurlijk afsterven. Naast deze
verspreid voorkomende bomen worden in de bestanden BR1a, BR2a en BR8a ook bomengroepen
afgebakend die als geheel niet meer geëxploiteerd worden. In bestand BR5a, die als speelzone dienst
doet, wordt dood hout - op een veilige wijze - als spelelement ingebracht.
Bomen die tot hun natuurlijke dood bewaard zullen blijven, worden vanaf nu bij de eerstvolgende
bestandsbehandeling aangeduid, en systematisch gekarteerd. De positie van de te sparen
bomengroepen in de bestanden BR1a, BR2a en BR8a is reeds aangeduid op kaart 4.2.

het laten liggen van omgewaaide bomen is één van de manieren om dood hout in het bos te behouden (bestand BR6a)

4.12. Beheermaatregelen en richtlijnen met
betrekking tot de toegankelijkheid
4.12.1. Wegennet en opengestelde boswegen
Alle aanwezige boswegen blijven opengesteld en hun huidige toestand (natuurlijke ondergrond,
porfiersteenslag, knuppelpad, enz.) wordt in stand gehouden. Daarbovenop wordt in het bestand
BR2a een nieuw bospad aangelegd om een oplossing te bieden op de in het Brakelbos doodlopende
voetwegen langs Waalse zijde van het Brakelbos (kaart 4.4). Dit pad zal echter enkel toegankelijk zijn
voor voetgangers. De oude holle weg die ongeveer vanaf het centrum van het bestand in de richting
van de parking aan de Sergeantstraat leidt, wordt opnieuw in gebruik genomen, evenals een zijweg
die ook vanaf het centrum van het bestand naar het Ludvina-kruis leidde. De holle weg wordt beperkt
geruimd; d.w.z. dat het verzamelde bladafval wordt verwijderd tot op het oorspronkelijke profiel. Het
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traject wordt aangeduid d.m.v. houten paaltjes met een symbool. Op de splitsing van de beide
bospaden wordt een bord ‘Laarzenpad’ geplaatst dat aangeeft dat het traject via de oude holle weg
nat en moeilijk begaanbaar is. In de zuidoostelijke hoek van het bestand wordt in westelijke richting
een knuppelpad aangelegd langs de zuidrand van het bestand BR2a over een lengte van ongeveer 10
meter. Van daaruit loopt het pad noordwaarts en sluit aan op het traject via de oude holle weg. Op die
manier wordt een lus gemaakt omheen de kwelzone en de lager gelegen bospoel. Aan de parking
wordt een opening gemaakt in de afsluiting om dit bospad te ontsluiten.
Voormelde ontsluiting houdt rekening met een heropening van het taalgrenspad net buiten het
plangebied, ten zuiden van bestand BR2a. De betrokken weg loopt van de Brakelbosstraat/Munkweg
tot aan de grens met de provincie Henegouwen en werd door een omwonende wederrechtelijk
afgesloten. Er wordt een aansluiting voorzien ten zuidoosten van het bestand in afwachting dat de
discussie omtrent de heropening van het taalgrenspad wordt beslecht. Als (voorlopig) alternatief wordt
de inrichting van een zuidelijk tracé voorgesteld, waarvoor het ANB het initiatief neemt om de
betrokkenen aan te moedigen tot uitvoering hiervan over te gaan.
De wandelcircuits in het bos worden bewegwijzerd en aangesloten op wandelroutes buiten het bos.

enkele bijkomende knuppelpaden moeten erosiegevoelige plekken en natte bosbodems van tredschade vrijwaren

4.12.2. Speelzones
De huidige speelzone in bestand BR5a blijft behouden in afwachting van een herlokalisatie (kaart 2.18
– bijlage 11). De speelzone ligt in habitatrichtlijngebied waardoor het gewenst is dat deze op termijn
uit het beschermde deel van het bos verdwijnt. Om ondertussen de belangrijkste natuurwaarden veilig
te stellen wordt de afbakening aangepast zodat de bronbeekvallei gevrijwaard blijft van een recreatief
gebruik. Om een verbeterde naleving van de afspraken betreffende het gebruik van de speelzone te
bekomen, wordt vooral preventief gewerkt, door meer uitgebreide en concrete informatieverstrekking
aan jeugdgroepen die tijdens de zomervakantie kamperen in de omgeving van het Brakelbos. Dit
gebeurt zowel door contact met de groepen als d.m.v. de uitgave van een informatiebrochure.
De speelzone wordt door een beheermatig ingrijpen aantrekkelijker gemaakt voor spelende kinderen.
Dunningen worden gebruikt om natuurlijke spelelementen in het bos te brengen en hiermee het
speelbos een avontuurlijker karakter te geven. Om dit resultaat te verkrijgen worden bij het kappen
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situaties gecreëerd die tot spelen uitnodigen, zoals het omtrekken van bomen, het laten liggen van
stammen (zowel stamstukken als volledige stammen), het gebruik van bomen voor spelelementen
(o.a. klimvoorzieningen) en het inbrengen van boomdelen die geschikt zijn voor kampenbouw zoals
takken(bussels) en diverse verzaagde boomdelen – dit alles in functie van een gebruik door kinderen.

4.12.3. Recreatieve infrastructuur
De bestaande recreatieve infrastructuur en het padennetwerk in het Brakelbos (kaart 2.15), wordt
verder in zijn huidige toestand onderhouden. Zonodig worden maatregelen getroffen om uitspoeling
van wegen te voorkomen. Bewegwijzering en waarschuwingsbordjes “Laarzenpad” worden voorzien
voor het nieuw aan te leggen traject (§ 4.12.1) en de afsluiting aan de parking wordt aangepast in
functie van aansluiting op het nieuwe traject.
Aan de toegang tot het bos ter hoogte van het pad tussen de bestanden BR4a en BR4b wordt een
nieuw infobord geplaatst.

4.13. Beheermaatregelen en richtlijnen met
betrekking tot de jacht
In het Brakelbos wordt niet gejaagd. In de Zegelsemse bosjes wordt het jachtrecht verhuurd aan dhr.
Roland Van Liefde (cf. § 2.4.2). De jachtpacht loopt nog tot en met 31 augustus 2010 en wordt daarna
niet langer voortgezet.

4.14. Beheermaatregelen en richtlijnen met
betrekking tot de visserij
In het plangebied wordt geen visvangst toegestaan. Enkel bemonstering in functie van
wetenschappelijke monitoring van de visstand op de Sassegembeek en de Slijpkotbeek wordt
toegelaten.

4.15. Beheermaatregelen en richtlijnen met
betrekking tot het gebruik van niet-houtachtige
bosproducten
Het oogsten van plantendelen, hun zaden en vruchten wordt toegestaan voor de locaties en soorten
die opgenomen werden in de inventaris van autochtone bomen en struiken (zie § 2.3.3.2.6).
Daarnaast wordt er geen enkel gebruik van niet-houtige bosproducten, waaronder strooiseluitbating
en het oogsten van planten, vruchten of paddestoelen buiten voormelde locaties toegestaan.

4.16. Beheermaatregelen en richtlijnen met
betrekking tot cultuurhistorische elementen
4.16.1. Houtkanten
De houtkanten ten noorden van de bestanden BR7b en ZE1a worden onderhouden door het hakhout
en de struiklaag op regelmatige basis af te zetten en de voorkomende knotbomen te knotten.
Om de houtkant ten noorden van het bestand ZE1a beter te beschermen tegen begrazing en
betreding door het vee wordt een overeenkomst met de pachter van het grasland gesloten. Er kan
gekozen worden om de houtkant uit te rasteren zodat die van begrazing uitgesloten wordt. In een
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meer uitgebreide beheerovereenkomst kan echter ook beslist worden het ingesloten grasland volledig
af te sluiten en spontaan te laten verbossen en slechts tijdelijk te laten begrazen of onder een
aangepaste begrazingsdruk te plaatsen.

4.16.2. Bomenrij
De bomenrij in de zuidoosthoek van het bestand BR8a wordt vrijgesteld bij de eerstvolgende
hoogdunning. Op die manier worden aan deze omvangrijke exemplaren de vereiste
ontwikkelingskansen geboden.

4.16.3. Cultuurhistorische elementen
e

Enkele cultuurhistorische elementen - het Ludvina-kruis, het 19 -eeuws kapelletje, het Rietfonteintje
en de spoorwegbedding - zowel als hun onmiddellijke omgeving worden in stand gehouden en
wanneer nodig gerestaureerd.
Het “Ludvina-kruis” werd opgericht in 1782, ter nagedachtenis van Ludvina Bruggelinck, een meisje uit
de Bosstraat, die op deze plaats in het bos werd vermoord op 16 juni 1738. Omtrent deze moord doen
verschillende verhalen de ronde (De Lange, 2004).
Van een spoorlijn, die na de oorlog van ´14-´18 ophield te bestaan, zijn nog steeds de relicten van de
bedding te zien in het bestand BR1a en BR2a. Door de Duitsers werd hier een spoorlijn aangelegd
naar de houtzagerij te Nederbrakel, dicht bij het station, om hun hout vanuit het Brakelbos te
vervoeren. Omwille van het reliëf rolden deze wagentjes automatisch naar hun eindbestemming (De
Lange, 2004).
e

Het 19 eeuws kapelletje waarvan de oorsprong tot nu toe niet werd achterhaald, bevindt zich in de
noordoosthoek van het bestand BR2a. Noch door wie, voor wie of wat, noch wanneer het exact
gebouwd werd is gekend (De Lange, 2004).
Het “Rietfonteintje”, centraal in het Brakelbos gelegen, in de oostelijke hoek van het bestand BR6a is
een van de bronnen die de Sassegembeek voedt. Het water van deze bronzone wordt opgevangen in
een gemetseld bronputje en wordt vervolgens over enkele tientallen meters kunstmatig begeleid.

het Ludvina-kruis is één van de opmerkelijkste cultuurhistorische elmenten in het Brakelbos
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4.17. Beheermaatregelen en richtlijnen met
betrekking tot de milieubeschermende functie
De milieubeschermende functie die het bos vervult, blijft gegarandeerd door het bosbehoud. Bij
exploitaties, voornamelijk in de bronzones en reliëfrijke delen worden aangepaste technieken gebruikt
om het kwetsbare bron- en kwelmilieu niet te verstoren en erosie te verhinderen.

de vele bronbeken in het plangebied spelen een sturende rol in het (bron)bosbeheer (bestand ZE2a)

4.18. Beheermaatregelen en richtlijnen met
betrekking tot de wetenschappelijke functie
De waterkwaliteit van de Sassegembeek en de Slijpkotbeek wordt op regelmatige basis bemonsterd
door de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM).
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) volgt de evolutie van de visstand (Beekforel,
Rivierdonderpad en Beekprik) op de Sassegembeek op door middel van periodieke
visbemonsteringen (thans jaarlijks, eind oktober). Dit wordt gecombineerd met de staalname van
invertebraten voor de VMM (Alain Dillen, shrift. med.). Dit volstaat en andere afvissingen moeten
vermeden worden.
Het genetisch onderzoek op de Beekforel wordt verdergezet om de mate van inteelt na te gaan en
gepaste beheermaatregelen te kunnen formuleren. Hiervoor is een project in de maak dat voor
financiering zal worden ingediend bij het Visserijfonds. Genetici hebben bij de ontdekking van de
restpopulatie Beekforel in de Sassegembeek voorspeld dat de populatie hooguit een tiental jaren zou
kunnen overleven omwille van de beperkte populatiegrootte en de grote mate van inteelt. Momenteel
bestaat de populatie al minstens 20 jaar. Indien de genetische studie zou uitwijzen dat een externe
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genentoevoer gunstig zou (kunnen) zijn om een duurzame forelpopulatie te behouden, dan kan een
beperkte uitzetting van jonge Beekforel overwogen worden.
De ontwikkeling van Blauwe bosbes en van de zaadbank (heideherstel) in de afgeplagde zone in het
bestand BR6b wordt de eerste 10 jaar tweejaarlijks geëvalueerd.

4.19. Werken die de biotische of abiotische toestand
van het bos wijzigen
4.19.1. Reliëf
Er worden geen reliëfwijzigingen uitgevoerd in het plangebied.

4.19.2. Wegenaanleg
Er worden geen nieuwe boswegen aangelegd. Het oud bospad in bestand BR2a wordt hersteld in
functie van de ontsluiting van de doodlopende bospaden vanuit het d’Hoppe-bos langs de zuidzijde
van het Brakelbos. Voor een uitgebreidere beschrijving van deze maatregel wordt verwezen naar §
4.12.1.

omwille van de erosiegevoeligheid van het boswegennet vraagt dit regelmatig onderhoud, vooral wanneer bosexploitatie
plaatsvindt

In de bossen worden verhardingen vermeden en wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de
bestaande ondergrond. Enkel daar waar reeds een verharding aanwezig is, wordt deze verder met
dezelfde materialen onderhouden. Beschadigde of gedegradeerde wegen worden waar nodig
hersteld. Dit probleem stelt zich geregeld in het Brakelbos waar door erosie en bosexploitatie
regelmatig boswegen beschadigd raken. In enkele natte zones worden knuppelpaden aangelegd; de
bestaande knuppelpaden worden verder onderhouden.
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Bij toekomstige bosexploitaties moet gebruik worden gemaakt van de aangeduide exploitatiewegen en
stapelplaatsen (kaart 4.6).

4.19.3. Drainage
Er worden geen werken uitgevoerd die invloed hebben op de drainagetoestand van de bodem. Enkel
lokale en kleinschalige drainage van bospaden wordt toegestaan, maar zoveel mogelijk beperkt.

4.19.4. Plaggen
Over ongeveer één derde van de oppervlakte van het bestand BR6b wordt door plaggen de ruwe
humeuze toplaag verwijderd. Het verzamelde materiaal wordt afgevoerd. In geval van een gunstig
resultaat kunnen verder delen van het bestand worden geplagd. In bestand 5a is eveneens een
heidefragment aanwezig maar dit is te klein en heeft onder de huidige bosontwikkeling te weinig
potentie, waardoor er geen herstelbeheer wordt gepland.

na eindkap van bestand BR6b wordt een deel geplagd voor heideontwikkeling

4.19.5. Aanleg poelen
Vertrekkende van een natte depressie worden in uitvoering van het soortenbeschermingsplan voor de
Vuursalamander van de provincie Oost-Vlaanderen (Jacobs, 2008) twee nieuwe ondiepe poelen
gegraven, respectievelijk in de bestanden BR5a en BR8a. Daarnaast worden de poelen die dreigen te
verlanden in de bestanden BR1a, BR2a en BR5a geruimd. Om bodembeschadiging te voorkomen
gebeurt dit manueel of met inzet van licht graafmateriaal. De uitgegraven grond wordt uit het gebied
verwijderd.

4.20. Planning van de beheerwerken
Tabel 48 geeft een overzicht van alle inrichtingswerken en beheershandelingen die het gebiedsbeheer
met zich meebrengt. Ook het kapbeheer, gespecificeerd onder § 4.5, is in de tabel opgenomen. De
beheerplanning zal steeds flexibel gehanteerd worden en maximaal inspelen op natuurlijke
opportuniteiten zoals windval, stormschade of boomuitval.
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Tabel 48. Beheerplanning - gegroepeerd overzicht van de verschillende beheerhandelingen.
Bestand/ Dimensie
Beheeermaatregel
20 20 20 20 20 20 20 20
element
08 09 10 11 12 13 14 15
1 poel
Ruimen
x
BR1a
1 tot 3 stapels
Kroonhout stapelen
x
3 poelen
Ruimen
Bospad,
knuppelpad, Aanleggen/herstellen en
x
BR2a
holle weg
bewegwijzering
Bestand
Bestrijding aV
x
BR3a
BR4a
BR4b
Speelzone
Afbakening herstellen
x
Inrichting
x
BR5a
1 poel
Ruimen
x
1 poel
Uitgraven
x
BR6a
Bestand
Vrijstellen verjonging
x (x) (x) (x)
BR6b
x
x
x
Bestand
Nabehandeling aE, aV
BR6c
1 verjongingsgroep
Vrijstellen verjonging
(x) (x) (x) (x)
BR7a
1 tot 3 stapels
Kroonhout stapelen
x
Bestand
Maaien (afvoer maaisel)
x x x x
BR7b
Bestand
Nabegrazing
x x x x
x
x
x
x
Houtkant
(deels) Afzetten/knotten
x
1 verjongingsgroep
Vrijstellen verjonging
(x) (x) (x) (x)
BR8a
Bomenrij
Vrijstellen
x
1 poel
Uitgraven
x
BR8b
BR8c
Bestand
Vrijstellen verjonging
(x) (x) (x) (x)
BR8d
BR9a
Bos
Bewegwijzering
BRwandelcricuits
x
Houtkant
Uitrasteren
x
ZE1a
Houtkant
(deels) Afzetten/knotten
x
ZE2a
-

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
x
x

x

x

x

x

x

x

(x) (x)
x
x
(x)
x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

(x)
x

(x)

x

x

x

x

x
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Bijlage 1: Inventarisatiepunten en looproutes.
Bestand
BR6b
BR3a
BR8a
BR1a
BR2a
BR2a
BR4b
BR4a
BR8a
BR6c
BR6a
BR5a
BR9a
BR8d
BR8c
BR7a
BR5a
BR8b
BR7b
BR7b
BR8a
ZE1a
ZE1a
ZE2a
ZE1a
ZE2a
-
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GPS - coördinaten
fout (m)
x
y
7
0104192 0162608
6
0103921 0162363
11
0104337 0162705
36
0104275 0162465
33
0103964 0162226
7
0104298 0162395
6
0103849 0162361
9
0103941 0162619
16
0104498 0162857
10
0104305 0162741
21
0104057 0162568
18
0104023 0162878
10
0104552 0163082
8
0104648 0162972
7
0104616 0162946
10
0104202 0162907
9
0103854 0162865
9
0104642 0166223
10
0104859 0166283
6
0104469 0166243
-

x -> meetpunt
°
m
290
60
130
33
100
60
210
55
170
45
145
35
290
20
305
60
110
80
315
21
90
105
35
30
350
25
20
25
95
76
180
111
230
17
240
78
-

vast punt -> x
°
m
200
77
30
100
305
115
245
120
240
160
205
155
20
100
210
115
30
151
35
130
290
105
90
70
320
18
110
36
25
37
265
240
155
66
85
17
345
12
-
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Opmerking
vast punt = kruispunt
vast punt = kruispunt
vast punt = kruispunt
vast punt = slagboom
vast punt = kruispunt (proefvlak vegetatie)
vast punt = slagboom
vast punt = kruispunt
vast punt = kruispunt
vast punt = brugje over beek
vast punt = kruispunt
vast punt = kruispunt
vast punt = brug
vast punt = kruispunt
vast punt = hoek weide
vast punt = hoek weide
vast punt = richtingwijzer op kruispunt
vast punt = kruispunt (private landweg)
Tansley Sassegembeek (traject W - O)
Tansley Sassegembeek (traject Ludvineskruis-Rietfonteintje)
Tansley weide
Beschrijving houtkant
Tansley beekje doorheen bestand (geen typische bronbosvegetatie)
vast punt en x = '
hoekpunt'weide
vast punt = hoek weide
vast punt = hoek akker
Tansley beek ten Z van bestand ZE1a
Tansley beek ten Z van bestand ZE2a
Beschrijving houtkant ten N van bestand ZE1a
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Bijlage 2: Bestandsbeschrijvingen.
Bestand
BR1a

BR2a

BR3a
BR4a

BR4b
BR5a

BR6a

BR6b
BR6c

BR7a
BR7b
BR8a

BR8b

BR8c
BR8d

BR9a
ZE1a

ZE2a

Bestandsbeschrijving
Gelijkjarig, homogeen beukenbestand met slechts enkele zE en een tiental Be ingemengd.
Schaarse struiklaag met enkele lokale vlekken van Hulst. In het zuidwesten van het
bestand komt ten gevolge van een selectieve dunning relatief meer Be voor.
Langgerekt beukenbestand met (al dan niet kunstmatig) lokaal voorkomen van o.a. zE, Be,
tKa, Hb, Li, pKa en Lij . Op 4 plaatsen werden verjongingsgroepen aangebracht, waardoor
op termijn een betere leeftijds- en soortenopbouw te verwachten valt. Op een aantal
plaatsen werd kroonhout gestapeld of verzameld op takkenrillen.
Homogeen beukenbestand
Homogeen beukenbestand met slechts enkele B, Es en zE in de zeer verspreide
struiklaag. Langsheen de Sassegembeek komen een aantal grotere exemplaren van
Gewone es voor en op de flank van de valleihelling enkele goed ontwikkelde
Hulststruwelen. In de noordoost-hoek en langsheen de Sassegembeek zijn enkele
verjongingsgroepen ingebracht.
Homogeen, quasi gelijkjarig beukenbestand met beperkte inmenging van zE nabij een
verjongingsgroep van B. Zeer verspreide struiklaag met Hulst.
Hoofdzakelijk homogeen beukenbestand met zeer schaarse menging van zE en in de
struiklaag enkele Hulst. In het bestand komen 2 grote verjongingsgroepen (één van B en
één van Ab en bWi) voor en enkele kleinere van B. Meer naar het oosten komt er een
nattere depressie voor met gemengd loofhout (B, Po en Es) in de boomlaag en een redelijk
ontwikkelde en gevarieerde struiklaag (Hz, Hb, gEd, bK, Hulst, Vl).
Recent gedund, homogeen beukenbestand, met een quasi afwezige struiklaag. Langsheen
de beek afwijkende samenstelling: vooral B, zEl en Es, en beperkter ook zE in de
boomlaag. Rijke struiklaag van hoofdzakelijk Hz, B en Be en in de kruidlaag lokaal veel
Kleine maagdenpalm, verjonging van Es, Wijfjesvaren, Brede stekelvaren, Moeraszegge,
Reuzenpaardenstaart en IJle zegge.
Bestand van aE met enkele dode Be in de boomlaag en een nevenetage van B en gEd. In
de struiklaag komen aE en Lij voor en in de kruidlaag Blauwe bosbes.
Beukenbestand met zeer spaarzame inmenging van zE, maar vrij veel verjonging van B.
Struiklaag quasi afwezig. In de noordhoek van het bestand bevindt zich een
verjongingsgroep. In en rond de kwelzone en beek komen zEl en verjonging van Es voor.
Beukenbestand waarin twee open plekken voorkomen (windval van B).
Weide. In de randen begint natuurlijke verjonging te ontwikkelen. In de noordelijke rand
komt een rijke houtkant voor.
Oud beukenbestand met verspreide struiklaag van Hulst, gEd en Hz en vrij veel verjonging
van B. Enkele verjongingsgroepen van Es, vooral langsheen de beek die noordwaarts
doorheen het bestand stroomt.
Jonge aanplant van Es met NV van hoofdzakelijk Es, gEd en zEl, en ook Vl, bK, bWi, Mei,
Hb en gRo. In het bestand staan er nog 3 overgebleven zaadbomen van Hb en komen ook
enkele kleinere '
open plekken'voor van gestapeld kroonhout. In de kruidlaag voornamelijk
Gewone braam en Grote brandnetel.
Boomlaag van 32 gelijkjarige Po. In de oost-rand staan nog enkele oudere Po en bK.
Gemengd loofhoutbestand met o.a. zE, Hb, bK, gEd, Es, Po en B. Her en der in bestand
komt zwerfvuil voor (glazen flesjes, gloeilamp, blik, snoeiafval, …). Afwatering van de
bovenaan gelegen akker wordt door het bos geleid. Eenden uit de nabijgelegen tuin
zwerven rond.
Gemengd en structuurrijk loofhoutbestand.
In Westen: gelijkjarig Po-bestand (matige kwaliteit, aantal dode exemplaren) met
onderetage en struiklaag van o.a. Hb, bK, Hz en Mei. In Oosten: opgeschoten
hakhoutbestand van hoofdzakelijk gEd, zEl, Es, Mei, eVk en Hz met een aantal
overgebleven oudere Po (slechte kwaliteit). In het bestand komt wel hier en daar zwerfvuil
voor (prikkeldraad, ijzeren vaten, …).
Oud quasi gelijkjarig beukenbestand met inmenging van hoofdzakelijk Po en zE en ook Es.
De struiklaag is zeer ijl (bedekking ca. 5 %) en bestaat hoofdzakelijk uit Vl.

Bijlage 3. Lijst van voorkomende bodemseries per bestand.
Bodemserie

Brakelbos
1a

Aba
AbB
Abp

Matig droge leembodem zonder profielontwikkeling

Ada

Matig natte leembodem met textuur B-horizont

Adp

Matig natte leembodem zonder profielontwikkeling 3%

B
Gbx
Lba
Lda
Ldc
Ldp
LDx
Lep
Lfp

5a

6a

6b

6c

7a

7b

8a

8b

8c

8d

9a

16,4%
2,4% 49,9%

0%

5%

8%

5% 31%
16% 24%

1%

1%

3% 22% 3%

7%

16% 0% 20% 26% 1%

4%

1%

1%

18%

0%

1%
1%

Uiterst natte leembodem zonder profielontwikkeling 1%
Natte leembodem zonder profielontwikkeling

Natte zandleembodem met onbepaalde profielontwikkeling

0%

0%
26,2% 0,0%

3% 12% 1%

0%

1%

15%

0%

0%

28% 14,6%

5% 18%

23,8%
14,6%

9%

Matig natte zandleembodem met textuur B-horizont
Matig natte zandleembodem met sterk gevlekte of
verbrokkelde klei-aanrijkingshorizont
Matig natte zandleembodem zonder profielontwikkeling
Matig droge tot matig natte zandleembodem met
onbepaalde profielontwikkeling
Natte zandleembodem zonder profielontwikkeling

Lhx

13%

1%
0%

Bronzone
Droge stenige leembodem met onbepaalde
profielontwikkeling
Droge zandleembodem met textuur B-horizont 29% 24%

Lhp

32,9% 19,0%

7% 12%

6%

Zeer natte leembodem zonder profielontwikkeling

Zeer natte zandleembodem zonder profielontwikkeling
Natte zandlembodem met sterk gevlekte of verbrokkelde
klei-aanrijkingshorizont
Natte zandleembodem zonder profielontwikkeling

Lhc

4b

Droge leembodem zonder profielontwikkeling 3% 13% 7%

Acp

Ahp

4a

Droge leembodem met textuur B-horizont 65% 57% 93% 61% 91% 55% 60% 68% 28% 30% 65% 39%

Matig droge leembodem met textuur B-horizont

Agp

3a

Droge leembodem met textuur B of structuur B horizont

Aca

Afp

2a

Zegelsemse
bosjes
1a
2a

0%
3%

7%

1%

10%

2%

5%
28% 34% 19%
2%

1%

2%

5%

17% 82% 17% 43%
52%

2% 12% 1%
13%

9%

2%

5%

0%

6%

3%
50% 21%

5%

OB

Bebouwde zone

0%

OT

Sterk vergraven gronden

1%

0%

Bijlage 4. Volledige floralijst van het plangebied.
Wetenschappelijke naam
Acer pseudoplatanus
Adoxa moschatellina
Aegopodium podagraria
Ajuga reptans
Alliaria
Allium ursinum
Alnus glutinosa
Alopecurus pratensis
Anemone nemorosa
Angelica sylvestris
Anthriscus sylvestris
Arum maculatum
Athyrium filix-femina
Betula
Blechnum spicant
Brachypodium sylvaticum
Calluna vulgaris
Caltha palustris
Cardamine amara
Cardamine flexuosa
Cardamine pratensis
Carduus
Carex
Carex acutiformis
Carex pallescens
Carex pendula
Carex pilulifera
Carex remota
Carex riparia
Carex strigosa
Carex sylvatica
Carpinus betulus
Castanea sativa
Cerastium fontanum
Chrysosplenium alternifolium
Chrysosplenium oppositifolium
Circaea lutetiana
Cirsium arvense
Cornus mas
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Dactylis glomerata
Deschampsia cespitosa
Digitalis purpurea
Dryopteris carthusiana
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Epipactis helleborine
Equisetum arvense
Equisetum telmateia
Fagus sylvatica
Festuca gigantea

Nederlandse naam
Gewone esdoorn
Muskuskruid
Zevenblad
Kruipend zenegroen
Look-zonder-look (G)
Daslook
Zwarte els
Grote vossestaart
Bosanemoon
Gewone engelwortel
Fluitekruid
Gevlekte aronskelk
Wijfjesvaren
Berk (G)
Dubbelloof
Boskortsteel
Struikhei
Dotterbloem
Bittere veldkers
Bosveldkers
Pinksterbloem
Distel (G)
Zegge (G)
Moeraszegge
Bleke zegge
Hangende zegge
Pilzegge
IJle zegge
Oeverzegge
Slanke zegge
Boszegge
Haagbeuk
Tamme kastanje
Gewone hoornbloem
Verspreidbladig goudveil
Paarbladig goudveil
Groot heksenkruid
Akkerdistel
Gele kornoelje
Hazelaar
Eénstijlige meidoorn
Kropaar
Ruwe smele
Gewoon vingerhoedskruid
Smalle stekelvaren
Brede stekelvaren
Mannetjesvaren
Brede wespenorchis
Heermoes
Reuzenpaardestaart
Beuk
Reuzenzwenkgras

Econnection 2007
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Wetenschappelijke naam
Fraxinus excelsior
Galium aparine
Geranium robertianum
Geum urbanum
Glechoma hederacea
Glyceria
Hedera helix
Heracleum sphondylium
Holcus lanatus
Humulus lupulus
Hyacinthoides non-scripta
Hypericum pulchrum
Ilex aquifolium
Iris pseudacorus
Impatiens noli-tangere
Juncus effusus
Lamium galeobdolon
Lonicera periclymenum
Luzula multiflora
Luzula pilosa
Lysimachia nemorum
Lythrum salicaria
Maianthemum bifolium
Melandrium dioicum
Melica uniflora
Milium effusum
Moehringia trinervia
Oxalis acetosella
Paris quadrifolia
Poa trivialis
Poa nemoralis
Polygonatum multiflorum
Populus spec.
Populus x canadensis
Potentilla sterilis
Primula elatior
Primula veris
Prunus avium
Prunus padus
Prunus serotina
Pteridium aquilinum
Quercus robur
Quercus rubra
Ranunculus acris
Ranunculus ficaria
Ranunculus repens
Ribes rubrum
Rosa
Rubus fruticosus
Rubus idaeus
Rumex acetosa
Rumex obtusifolius
Rumex obtusifolius
Salix caprea

Nederlandse naam
Gewone es
Kleefkruid
Robertskruid
Geel nagelkruid
Hondsdraf
Vlotgras
Klimop
Gewone bereklauw
Gestreepte witbol
Hop
Wilde hyacint
Fraai hertshooi
Hulst
Gele lis
Groot springzaad
Pitrus
Gele dovenetel
Wilde kamperfoelie
Veelbloemige veldbies
Ruige veldbies
Boswederik
Grote kattenstaart
Dalkruid
Dagkoekoeksbloem
Eénbloemig parelgras
Bosgierstgras
Drienerfmuur
Witte klaverzuring
Eénbes
Ruw beemdgras
Schaduwgras
Gewone salomonszegel
Populier
Canadapopulier
Aardbeiganzerik
Slanke sleutelbloem
Gulden sleutelbloem
Zoete kers
Vogelkers
Amerikaanse vogelkers
Adelaarsvaren
Zomereik
Amerikaanse eik
Scherpe boterbloem
Speenkruid
Kruipende boterbloem
Aalbes
Roos (G)
Gewone braam
Framboos
Veldzuring
Ridderzuring
Ridderzuring
Boswilg

Econnection 2007
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Wetenschappelijke naam
Sambucus nigra
Sanicula europaea
Scrophularia nodosa
Scutellaria galericulata
Sonchus
Sorbus aucuparia
Stachys sylvatica
Stellaria alsine
Stellaria holostea
Tamus communis
Taraxum
Trifolium repens
Urtica dioica
Vaccinium myrtillus
Valeriana repens
Veronica chamaedrys
Veronica montana
Viburnum opulus
Vinca minor
Viola reichenbachiana/riviniana

Nederlandse naam
Gewone vlier
Heelkruid
Knopig helmkruid
Blauw glidkruid
Melkdistel
Wilde lijsterbes
Bosandoorn
Moerasmuur
Grote muur
Spekwortel
Paardenbloem
Witte klaver
Grote brandnetel
Blauwe bosbes
Echte valeriaan
Gewone ereprijs
Bosereprijs
Gelderse roos
Kleine maagdenpalm
Bleeksporig/Donkersporig bosviooltje

Econnection 2007
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Bijlage 5. Resultaten van de vegetatieopnamen volgens de Braun-Blanquet-methode.
Coëfficiënt
r
+
1
2m
2a
2b
3
4
5

Hogere planten
zeer weinig (1 - 2) individuen in het proefvlak
weinig (3 - 20) individuen in het proefvlak, bedekking kleiner dan 5 %
individuen talrijk (20 - 100), bedekking kleiner dan 5 %
individuen zeer talrijk (ontelbaar), bedekking kleiner dan 5 %
individuen willekeurig, bedekking 5 - 12,5 %
individuen willekeurig, bedekking 12,5 - 25 %
individuen willekeurig, bedekking 25 - 50 %
individuen willekeurig, bedekking 50 - 75 %
individuen willekeurig, bedekking 75 - 100 %
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Aalbes

Ribes rubrum
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Adelaarsvaren

Pteridium aquilinum
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Quercus rubra
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Quercus rubra

k
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Quercus rubra
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1
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1
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1
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Amerikaanse vogelkers Prunus serotina
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Berk (G)

Betula

b
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1

Beuk

Fagus sylvatica
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5
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4

Beuk

Fagus sylvatica

k

2m

1

1

Beuk

Fagus sylvatica

s

Bittere veldkers

Cardamine amara

k

Blauwe bosbes

Vaccinium myrtillus

k

Bleke zegge

Carex pallescens

k

Bosandoorn

Stachys sylvatica

k

Bosanemoon

Anemone nemorosa

k

Bosereprijs

Veronica montana

k

Bosgierstgras

Milium effusum

k

Bosveldkers

Cardamine flexuosa

k

Boszegge

Carex sylvatica
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Brede stekelvaren

Dryopteris dilatata
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Brede wespenorchis

Epipactis helleborine

k

r

Canadapopulier

Populus x canadensis

b

Dagkoekoeksbloem

Melandrium dioicum

k

Distel (G)

Carduus

k

Dotterbloem

Caltha palustris

k

Drienerfmuur

Moehringia trinervia

k

Eénbloemig parelgras

Melica uniflora

k

Eénstijlige meidoorn

Crataegus monogyna

k

Eénstijlige meidoorn

Crataegus monogyna

s

Framboos

Rubus idaeus

k

Geel nagelkruid

Geum urbanum

k

Gelderse roos

Viburnum opulus

k

Gele dovenetel

Lamium galeobdolon

k

Gele kornoelje

Cornus mas

k

Gele kornoelje

Cornus mas

s

Gevlekte aronskelk

Arum maculatum

k

+

Gewone berenklauw

Heracleum sphondylium

k

r

Gewone braam

Rubus fruticosus

k

Gewone es

Fraxinus excelsior

b

Gewone es

Fraxinus excelsior

k

Gewone es

Fraxinus excelsior

s

Gewone esdoorn

Acer pseudoplatanus

b

Gewone esdoorn

Acer pseudoplatanus

k

Gewone esdoorn
Gewone
salomonszegel

Acer pseudoplatanus

s

Polygonatum multiflorum

k

Gewone vlier

Sambucus nigra

k

+

Gewone vlier
Gewoon
vingerhoedskruid

Sambucus nigra

s

+

Digitalis purpurea

k

Groot heksenkruid

Circaea lutetiana

k

Grote brandnetel

Urtica dioica

k

Grote muur

Stellaria holostea

k

Haagbeuk

Carpinus betulus

b
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3
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3
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Haagbeuk

Carpinus betulus

s

+

r

Hangende zegge

Carex pendula

k

Hazelaar

Corylus avellana

k

r

Hazelaar

Corylus avellana

s

+

Heelkruid

Sanicula europaea

k

Heermoes

Equisetum arvense

k

Hondsdraf

Glechoma hederacea

k

Hulst

Ilex aquifolium

k

Hulst

Ilex aquifolium

s

IJle zegge

Carex remota

k

Kleefkruid

Galium aparine

k

Kleine maagdenpalm

Vinca minor

k

Klimop

Hedera helix

b

Klimop

Hedera helix

k

Koningskaars

Verbascum thapsus

k

Kruipend zenegroen

Ajuga reptans

k

+

Kruipende boterbloem

Ranunculus repens

k

r

Mannetjesvaren

Dryopteris filix-mas

k

+

r

r

Muskuskruid

k

1

2m

2m

1

Paarbladig goudveil

Adoxa moschatellina
Chrysosplenium
oppositifolium

Pilzegge

Carex pilulifera

k

Pitrus

Juncus effusus

k

Robertskruid

Geranium robertianum

k

1

+

Roos (G)

Rosa

k

Ruige veldbies

Luzula pilosa

k

Ruw beemdgras

Poa trivialis

k

Slanke sleutelbloem

Primula elatior

k

r

Slanke zegge

Carex strigosa

k

+

Smalle stekelvaren

Dryopteris carthusiana

k

Speenkruid

Ranunculus ficaria

k

Tamme kastanje
Verspreidbladig
goudveil

Castanea sativa
Chrysosplenium
alternifolium

k
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Europese vogelkers

Prunus padus

b

2a

Europese vogelkers

Prunus padus

k

2m

Europese vogelkers

Prunus padus

s

Wijfjesvaren

Athyrium filix-femina

k

Wilde hyacint

Hyacinthoides non-scripta

k

Wilde kamperfoelie

Lonicera periclymenum

k

Wilde kamperfoelie

Lonicera periclymenum

s

Wilde lijsterbes

Sorbus aucuparia

k

Wilde lijsterbes

Sorbus aucuparia

s

Witte klaverzuring

Oxalis acetosella

k

Zegge (G)

Carex

k

Zevenblad

Aegopodium podagraria

k

r

Zoete kers

Prunus avium

b

r

r

Zoete kers

Prunus avium

k

1

+

Zoete kers

Prunus avium

s

Zomereik

Quercus robur

b

Zomereik

Quercus robur

k

Zwarte els

Alnus glutinosa
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Bijlage 6. Resultaten van de vegetatieopnamen volgens de Tansley-methode.
Tansley-coëfficiënt
r
o
f
a
c
d
l…

Wetenschappelijke
naam

Verklaring
zeldzaam
occasioneel
frequent
abundant
co-dominant
dominant
lokaal …

Nederlandse naam

Sassegem bronbeek
Veg. laag
beek
(BR6a)

Acer pseudoplatanus

Gewone esdoorn

k

r

Acer pseudoplatanus

Gewone esdoorn

s

o

Adoxa moschatellina

Muskuskruid

Aegopodium podagraria Zevenblad

weide
(BR7b)

bronbeek
(BR8a)

Slijpkot- Slijpkotbeek
beek
(ZE1a)
(ZE2a)

k

f

k

f
o

Ajuga reptans

Kruipend zenegroen

k

Alnus glutinosa

Zwarte els

s

Alopecurus pratensis

Grote vossestaart

k

Anemone nemorosa

Bosanemoon

k

Angelica sylvestris

Gewone engelwortel
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o
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o

Anthriscus sylvestris

Fluitekruid

k

o

Arum maculatum

Gevlekte aronskelk

k

o

Athyrium filix-femina

Wijfjesvaren
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Blechnum spicant

Dubbelloof
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Caltha palustris

Dotterbloem
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Bittere veldkers

k
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Cardamine flexuosa

Bosveldkers

k

f

f

Cardamine pratensis

Pinksterbloem
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Carex pallescens

Bleke zegge

k

Carex pendula

Hangende zegge
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Carex pilulifera

Pilzegge
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Carex remota

IJle zegge
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Carex strigosa

Slanke zegge
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Carex sylvatica

Boszegge
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Carpinus betulus

Haagbeuk
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Cerastium fontanum
Chrysosplenium
alternifolium
Chrysosplenium
oppositifolium

Gewone hoornbloem

k

Verspreidbladig goudveil
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Paarbladig goudveil

k
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Circaea lutetiana

Groot heksenkruid

k

Cirsium arvense

Akkerdistel

k

Corylus avellana

Hazelaar

s

r

Crataegus monogyna

Eénstijlige meidoorn
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Crataegus monogyna

Eénstijlige meidoorn
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Dactylis glomerata
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Digitalis purpurea

Kropaar
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Dryopteris dilatata
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Mannetjesvaren
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Epipactis helleborine
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Fagus sylvatica

Beuk

k

Festuca gigantea

Reuzenzwenkgras

k

Fraxinus

Es (G)

k

Fraxinus excelsior

Gewone es
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Bijlage 7. Lijst van afkortingen van boomsoorten

Voor de boomsoorten worden de volgende afkortingen gebruikt:

eik

E

beuk
gewone es
populier
abeel

B
Es
Po
Ab

haagbeuk
zoete kers
vogelkers

Hb
bK
V

esdoorn

Ed

kastanje

Ka

linde

Li

els

El

berk

Be

olm/iep
wilg
gewone hazelaar
acacia/robinia
meidoorn
wilde lijsterbes
vlier
sporkehout/vuilboom
hulst
den

Ol
Wi
Hz
Ac
Mei
Lij
Vl
Spork
Hulst
P

fijnspar
douglasspar
lork

Ep
Do
L

rododendron

Rh
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zomereik
wintereik
Amerikaanse eik
moeraseik

zE
wE
aE
mE

cultuurpopulier
grauwe abeel
witte abeel

xPo
gAb
wAb

Amerikaanse vogelkers
Europese vogelkers
gewone esdoorn
veldesdoorn/Spaanse aak
Noorse esdoorn
tamme kastanje
paardenkastanje
winterlinde
zomerlinde
zwarte els
grauwe els
ruwe berk
zachte berk
veldiep
boswilg

aV
eV
gEd
vEd
nEd
tKa
pKa
wLi
zLi
zEl
gEl
rBe
zBe
gOl
bWi

valse acacia

vAc

grove den
Corsicaanse den
zeeden

Ps
Pc
Pp

Japanse lork
Europese lork
hybride lork

jL
eL
xL
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Bijlage 8. Inventarisatieformulieren inheemse bomen en struiken (Maes et al., 2000).

Bijlage 9: Actuele staat van instandhoudingsdoelstellingen.
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Bijlage 10: Consultatieverslag.

Bijlage 11: Adviezen.

1. Advies van de jeugdraad van de stad Brakel van 9 oktober 2009.
2. Advies van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Brakel, van 9 november 2009
houdende de nieuwe toegankelijkheidsregeling en openstellingsplan Brakelbos.
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Bijlage 12: Reglement op het gebruik van buurt- en landwegen door gemotoriseerde
voertuigen.

Besluit van 16 maart 2009 van het College van burgemeester en schepenen van en te Brakel,
betreffende het Reglement houdende het gebruik van buurt- en landwegen door gemotoriseerde
voertuigen.

