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3.2.4 Macrofungi  

Voor een omschrijving van het begrip macrofungi (hierna ook aangeduid met de vulgariserende benaming 

‘paddenstoelen’) wordt hier verwezen naar Arnolds & al. (1995). 

Soortenlijst 

Een lijst met alle soorten macrofungi die werden aangetroffen in het bosreservaat is opgenomen in Bijlage 9.  

Deze lijst werd bekomen door het samenvoegen van: 
o gegevens opgevraagd uit FUNBEL, het gegevensbestand beheerd door de Koninklijke Antwerpse 

Mycologische Kring (KAMK) waarin waarnemingen van zwammen en slijmzwammen uit België worden 
bewaard. De gegevens van derden afkomstig uit FUNBEL (kilometerhok IFBL C2.53.14) zijn voor zover kon 
worden nagegaan afkomstig van de omgeving van het reservaat (dreven rand) of erbuiten (o.a. parking ’t 
Aanwijs). In de bijlage zijn die soorten waarvan het voorkomen in het reservaat zelf niet onwaarschijnlijk 
lijkt apart toegevoegd. 

o gegevens verzameld door de Paddenstoelenwerkgroep Meetjesland op 12 oktober 2005 (o.l.v. Ruben 
Walleyn & Etienne Vanaelst), en excursies van Ruben Walleyn (d.d. 15/10/1999, 2/8/2005, 23/9/2005, 7/9/2006, 

6/10/2006 en 27/11/2006), alle in het afgesloten gedeelte van het reservaat. 
o gegevens bekomen via eigen inventarisaties in het kader van voorliggend bosbeheersplan uitgevoerd op 8 

november 2005, 20 oktober 2006 en 10 november 2006 (Calcoen Joachim). 

In de soortenlijst van macrofungi opgenomen in Bijlage 9 worden naast de Nederlandse en de 
wetenschappelijke naam ook de volgende relevante soortspecifieke gegevens vermeld.  

o Taxonomische groep: In deze kolom is de grote taxonomische groep tot dewelke de betreffende soort behoort 
opgenomen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen plaatjeszwammen en boleten (Agaricales, Ag), 
plaatjesloze vlieszwammen (Aphyllophorales, Ap), trilzwammen (Phragmobasidiomycetidae, Ph), 
buikzwammen (Gasteromycetes, Ga) en zakjeszwammen (Ascomycotina, As). De weergegeven gegevens zijn 
afkomstig uit Arnolds & al. (1995). 

o Functionele groep: In deze kolom wordt weergegeven tot welke functioneel ecologische groep de betreffende 
soort behoort. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

Am: Soorten die in associatie leven met mossen 
Em: Ectomycorhizavormende soorten 
Pb: Biotrofe parasiet 
Pn: Necrotrofe parasiet 
Sc: Mestbewonende saprotroof 
Sh: Saprotroof op hout 
Sk: Saprotroof op kruidachtigen 
St: Bodembewonende saprotroof 

De weergegeven gegevens zijn afkomstig uit Arnolds & al. (1995). 

o Habitatcode: In deze kolommen is opgenomen in welk habitattype(s) de soort in Nederland karakteristiek 
wordt aangetroffen. De weergegeven gegevens zijn afkomstig uit Arnolds & al. (1995). Een toelichting bij 
de gebruikte codering is opgenomen in Bijlage 5. 
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o RL Vlaanderen: In deze kolom is opgenomen wat de status is van de betreffende soort op de Rode Lijst voor 
paddenstoelen in Vlaanderen (RL VL). De weergegeven gegevens zijn gebaseerd op Walleyn & Verbeken 
(2000).  

o RL Nederland: Aangezien de Rode Lijst voor paddenstoelen in Vlaanderen slechts een beperkt aantal 
taxonomische groepen behandelt, wordt ter informatie ook de Rode-Lijststatus van de verschillende 
soorten in Nederland (RL NL) opgenomen. De weergegeven gegevens zijn gebaseerd op Arnolds & van 
Ommering (1986). 

Soortenaantal 

Op basis van de soortenlijst opgenomen in Bijlage 9 kan gesteld dat in het bosreservaat zo’n 203 soorten 
macrofungi aangetroffen werden. Het voorkomen van dit relatieve grote aantal macrofungi in het studiegebied 
kan verklaard worden vanuit de aanwezigheid van enkele mycologisch rijke biotopen (zie verder) en vanuit de 
relatief sterke inventarisatiegraad. 

Verdeling van soorten over de Rode-Lijstcategorieën 

Een verdeling van de in het bosreservaat aangetroffen paddenstoelensoorten over categorieën van de RL VL en 
de RL NL is weergegeven in Figuur 22. 
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Figuur 22: Verdeling van de paddenstoelensoorten over de RL categorieën volgens de RL VL (linkse figuur) en de RL NL 
(rechtse figuur) 

De Rode-Lijstsoorten die vermeld staan op de RL VL en deze die vermeld staan op de RL NL (en waarvan de 

status in VL niet is onderzocht) staan weergegeven in Tabel 15. 

Tabel 15: Rode Lijstsoorten paddenstoelen in het bosreservaat 

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam RL VL RL NLl 
Ceriporia purpurea Paarse wasporia (n.o.) gevoelig 

Cordyceps longisegmentis Grootsporige truffelknotszwam (n.o.) bedreigd 
Cortinarius bolaris Roodschubbige gordijnzwam (n.o.) bedreigd 

Cortinarius violaceus Violette gordijnzwam (n.o.) ernstig bedreigd 
Elaphomyces granulatus Korrelige hertetruffel (n.o.) ernstig bedreigd 
Entoloma caesiocinctum Bruine zwartsneesatijnzwam (n.o.) bedreigd 
Entoloma chalybaeum Blauwplaatstaalsteeltje (n.o.) bedreigd 
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Entoloma cocles Gesnavelde cystidesatijnzwam (n.o.) gevoelig 
Entoloma cyanulum Grootsporig staalsteeltje (n.o.) gevoelig 
Entoloma papillatum Tepelsatijnzwam (n.o.) kwetsbaar 

Entoloma pseudocoelestinum Blauwbruin staalsteeltje (n.o.) gevoelig 
Entoloma rhodocylix Dwergsatijnzwam (n.o.) kwetsbaar 
Entoloma serrulatum Zwartsneesatijnzwam (n.o.) kwetsbaar 

Entoloma xanthochroum Geelplaatstaalsteeltje (n.o.) gevoelig 
Gomphidius roseus Roze spijkerzwam bedreigd (kwetsbaar) 
Hydnum repandum Gele stekelzwam kwetsbaar (bedreigd) 

Lactarius fluens Beukenmelkzwam waarschijnlijk bedreigd (kwetsbaar) 
Oxyporus latemarginatus Breedgerande poria (n.o.) gevoelig 

Pholiota astragalina Goudvinkzwam (n.o.) kwetsbaar 
Pholiota myosotis Moerasbundelzwam (n.o.) kwetsbaar 

Rhizopogon luteolus Okerkleurige vezeltruffel (n.o.) bedreigd 
Russula drimeia Duivelsbroodrussula achteruitgaand (bedreigd) 
Russula grisea Duifrussula waarschijnlijk bedreigd  

Paddenstoelensoorten per habitattype 

Een verdeling van de in het bosreservaat aangetroffen paddenstoelensoorten over de verschillende 
habitatvoorkeuren is weergegeven in Figuur 23. 
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 Figuur 23: Verdeling van de paddenstoelensoorten over de verschillende habitatvoorkeuren 

o Soorten van opgaande loofbossen 
Het merendeel van de paddenstoelensoorten aangetroffen in het bosreservaat is karakteristiek voor 
opgaand loofbos. 

Een groot aantal van deze soorten vertoont geen duidelijke preferentie voor één specifiek bostype en komt 
voor in een breed scala aan loofbostypes. Het betreft hier in de regel (zeer) algemene, vaak houtbewonende 
generalisten zoals Parelamaniet, Elfenschermpje, Ziekenhuisboomkorst, Waaiertje, Gele korstzwam, 
Geweizwam, Papilmycena, Twijgkorstzwam, Paarse eikenschorszwam, Geel hoorntje, Gewone 
oesterzwam Eikenschorsschijfje…. 

Veel van deze generalisten zijn dermate weinig kieskeurig in hun standplaats dat ze ook op sterk 
antropogeen beïnvloede standplaatsen (ruigten, bermen, stedelijk gebied) terug te vinden zijn.  

Bepaalde van deze generalisten met een preferentie voor loofbos zijn zelfs niet exclusief gebonden aan 
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loofbos. Soorten zoals onder meer Parelamaniet, Gewone krulzoom, Eikenbladzwammetje, Gewone 
stinkzwam, Gewoon elfenschermpje, Gewone zwavelkop, Helmmycena, Bloedsteelmycena, Gewone 
hertenzwam kunnen ook aangetroffen worden in naaldbossen en gemengde bossen.  

Daarnaast kunnen een groot aantal van deze soorten ook aangetroffen worden in houtwallen en dreven 
buiten het bos en langs bosranden. Het betreft hier in de regel boombegeleidende soorten zoals 
Fijnplaatrussula, Kaneelkleurige melkzwam, Bitterzoete melkzwam, Gewone fopzwam en Rode 
koolzwam. 

o Soorten van broekbossen  
De aanwezigheid van broekbos in het bosreservaat vertaalt zich in de presentie van enkele 
paddenstoelensoorten die preferentieel voorkomen in dit bostype. Het betreft hier soorten zoals 
Elzenbundelzwam, Bruingrijze berkenboleet, Spitse moerasvezelkop, Berkenridderzwam, 
Greppelmelkzwam , Roze berkenrussula en Gele wilgengordijnzwam. 

o Loofbossen op vochtig tot droog (matig) voedselrijk zand of lemig zand 
De bijmenging van leem in de zandgrond van het bosreservaat en de plaatselijke aanrijking van de bodem 
met voedingsstoffen vertaalt zich in de aanwezigheid van een breed scala aan paddenstoelensoorten die 
niet zozeer karakteristiek zijn voor arme zandgrond, dan wel voor voedselrijk zand of lemig zand. Het 
betreft hier soorten zoals Gewoon fluweelpootje, Gele trilzwam, Witte satijnvezelkop, Gekarteld leemkelkje, 
Groene knolamaniet, Zwarte kluifzwam, Sombere fluweel 
-boleet, Beukenmelkzwam, Gele stekelzwam (RL 

VL: kwetsbaar), Kleine aardappelbovist, Schotel-
russula, Grauwe amaniet, Gewolkte russula, 
Plooivoetstuifzwam, Slanke anijstrechterzwam, 
Glimmerinktzwam, Rechte koraalzwam, Witte 
koraalzwam, Vaalblauwe kaaszwam, Geelsnede-
mycena, Zakjestrilzwam, Gewone knolvezelkop, ... 

Van deze soorten karakteristiek voor loofbos op 
voedselrijker zand met bijmenging van leem 
worden Vaalblauwe kaaszwam, Gewolkte russula 
en Schotelrussula ook in loofbossen op arme 
zandgronden aangetroffen. 

 
Figuur 24: Gele stekelzwam in de dreef tussen perceel 11 en 12 

o Loofbossen op matig vochtige tot droge, kalkarme, voedselarme zandbodems 
De grootste groep van paddenstoelen karakteristiek voor loofbossen in het studiegebied komt preferentieel 
voor in loofbossen op uitgesproken kalk- en voedselarme zandbodems. 

Het betreft hier in de eerste plaats tal van boombegeleidende soorten zoals Gewone berkenboleet, Bonte 
berkenboleet, Groene berkenrussula, Gele en Witte knolamaniet, Kaneelkleurige melkzwam, Grijsgroene 
melkzwam, Roodbruine slanke amaniet, Roodschubbige gordijnzwam (RL NL: bedreigd), Violette 
gordijnzwam (RL NL: ernstig bedreigd), Vaaggegordelde gordijnzwam, Okergele gordijnzwam. 

In het bosreservaat komen ook enkele saprofyten voor die preferentieel gebonden zijn aan bossen op arme 
zandgronden. Het betreft hier ondermeer Dwergsatijnzwam (RL NL: kwetsbaar, Melksteelmycena, 
Vergroeide kogelzwam, Breedplaatstreephoed, Wit oorzwammetje, Eikentrilzwam, Langsporige 
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korstvuurzwam en Abrikozenbuisjeszwam 

Een bijzondere vermelding verdient de Grootsporige truffelknotszwam (RL NL: bedreigd) en haar gastheer 
Korrelige hertentruffel (RL NL: ernstig bedreigd, wegens haar achteruitgang ten gevolge van vermesting en/of 

verzuring). Deze truffelachtige komt in het reservaat nog in vrij grote aantallen voor (op basis van graafsporen 

eekhoorn), vooral in de beukendreven en de vijverwallen. 

De meest algemene van de paddenstoelensoorten karakteristiek voor kalk- en voedselarme bodems 
(Geelwitte russula, Berijpte russula, Gewone aardappelbovist, Vliegenzwam, Kastanjeboleet, Knotsvoettrechterzwam, 
Botercollybia, Heidefopzwam, Wollige franjehoed, Gewone pelargoniumgordijnzwam, Zwartgroene melkzwam, 

Scherpe collybia en Bruine knolvezelkop) komen op deze bodems niet enkel voor bij loof-, maar ook bij 
naaldhout. Ook in het bosreservaat worden deze algemenere soorten bij het hier aanwezige naaldhout 
aangetroffen. 

Veel van de mycorrhizavormende soorten worden de laatste jaren hoe langer hoe minder in de eigenlijke 
bosbestanden aangetroffen, en hoe langer hoe meer in strooiselarmere milieus zoals dreven, houtwallen,  
bosranden, greppelwanden e.d. Ook in de Aanwijsputten zijn de dreven, bosranden en houtwallen (taluds) 
opvallend rijker aan soorten karakteristiek voor bossen op schrale, kalkarme zandgronden dan de 
eigenlijke bosbestanden. 

Volgens de literatuur (o.a. Veerkamp, 2005; MIRA-T, 2004; Walleyn & Verbeken, 2000) is dit fenomeen te wijten 
aan de vermestingsproblematiek in combinatie met strooiselophoping. In bovengenoemde 
overgangsmilieu’s treedt ten gevolge van een minder gesloten kruinlaag en windwerking immers minder 
ophoping van met stikstof aangerijkt strooisel op.  

o Soorten van houtwallen, houtsingels, lanen, dreven en bosranden 
Opmerkelijk is het voorkomen van een groot aantal, maar meestal algemene boombegeleidende soorten die 
een duidelijke voorkeur vertonen voor houtwallen, houtsingels, lanen, dreven en bosranden. Dergelijke 
overgangsmilieus tussen meer open en bebost terrein zijn immers relatief frequent aanwezig in het 
bosreservaat.  

Soorten die in een breed scala aan bostypes kunnen aangetroffen worden, maar toch een duidelijke 
voorkeur vertonen voor bovengenoemde overgangssituaties zijn ondermeer Grote molenaar, 
Poedersteeltje, Scherpe kamrussula, Regenboogrussula, Beukenrussula, Grofplaatrussula, Onsmakelijke 
kamrussula en Smakelijke russula.  

Soorten karakteristiek voor dreven op voedselrijkere bodem zijn Beukenmelkzwam en Duifrussula (RL VL: 

waarschijnlijk bedreigd),  Het merendeel van de soorten die preferentieel voorkomen langs dreven betreft 
echter soorten die karakteristiek zijn voor dreven op matig vochtige tot droge, kalk- en voedselarme 
zandgronden. Van deze soortengroep dienen ondermeer Gewoon eekhoorntjesbrood, Kruidige melkzwam, 
Bittere boleet (RL NL: sterk bedreigd), Gewone heksenboleet, Peperboleet, Zwavelmelkzwam, 
Zwartpurperen russula, Stevige braakrussula en Beukenridderzwam.  
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o Soorten van naaldbossen en gemengde bossen 

  

Figuur 25: Koeienboleet met Roze spijkerzwam (links) en Okerkleurige vezeltruffel (rechts)  (foto’s R. Walleyn) 

De aanplant van naaldhout in het studiegebied vertaalt zich in de aanwezigheid van verscheidene 
paddenstoelensoorten karakteristiek voor naaldbossen zoals Koeienboleet , Roze spijkerzwam (RL VL: 

bedreigd), en de voor strooiselarme zure zandbodems karakteristieke Okerkleurige vezeltruffel (RL NL: 

bedreigd), Kleverig koraalzwammetje, Dennenmoorder, Levermelkzwam, Dennenvoetzwam, Gele 
ringboleet, Paarden-haartaailing (komt ook voor op strooisel in heiden), Papilrussula en Duivelsbroodrussula 
(RL VL: achteruitgaand). Voor Roze spijkerzwam en Okerkleurige vezelftruffel betreft het de enige vindplaats 
in het Vlaamse district (zie figuren 3 en 4)! 

 

Figuur 26: Vindplaatsen van Roze spijkerzwam in Vlaanderen (Funbel, 1986-2006) 
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Figuur 27: Vindplaatsen van Okerkleurige vezeltruffel in Vlaanderen (Funbel, 1980-2006) 

Wat betreft naaldbossen op voedselrijk zand of zand met leembijmenging betreft het hier Koningsmantel. 
Een aantal andere naaldbospaddenstoelen worden in mindere mate ook aangetroffen in loofbossen op 
schrale, kalkarme zandgronden; zoals Korrelige hertentruffel (zie hoger), Dennenvlamhoed, Schijncantharel, 
Rossige melkzwam, Donzige mycena, en Gewone franjezwam.  

o Soorten van heiden en (heischrale) graslanden 
Daarnaast werden ook een beperkt aantal soorten aangetroffen die karakteristiek zijn heiden en (hei)schrale 
graslandtypes. Het betreft hier ondermeer Pijpenstrootjesmoederkoren, Honinggeel mosklokje, 
Zwartwordende wasplaat, Sneeuwzwammetje, Vuurzwammetje, Sterspoorsatijnzwam en diverse in 
Vlaanderen zeldzame satijnzwammen als Bruine zwartsneesatijnzwam (RL NL: bedreigd), Blauwbruin 
staalsteeltje (RL NL: gevoelig), Geelplaatstaalsteeltje (RL NL: gevoelig), Zwartsneesatijnzwam (RL NL: 

kwetsbaar), Blauwplaatstaalsteeltje (RL NL: bedreigd), Gesnavelde cystidesatijnzwam (RL NL: gevoelig) en 
Tepelsatijnzwam(RL NL: kwetsbaar). Concentraties van deze soorten bevinden zich op open grazige delen 
van de dijk met waterleiding (perceel 75l), en in de omgeving van het eilandje van vijver 4.  

o Soorten van venen, moerassen en oevers 
Ondanks de opmerkelijke aanwezigheid van biotopen zoals vennen en oevers werden in het bosreservaat 
slechts een beperkt aantal soorten karakteristiek voor deze waterrijke biotopen aangetroffen. Het betreft 
hier Bleke moeraszwavelkop (een soort die ook aangetroffen wordt in pijpenstrootjesvelden), 
Moerasbundelzwam (een soort die in het studiegebied voorkomt in sporken-wilgenstruweel en volgens de RL NL 

kwetsbaar is wegens gevoeligheid voor verdroging en vermesting), Breedsporige wimperzwam en 
Veenmosgrauwkop. Ook het zeer zeldzame Grootsporig staalsteeltje (RL NL: gevoelig) – enige bekende 
vindplaats in Vlaanderen! – komt hier voor. 
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Figuur 28.     Eén van de belangrijkste hotspots paddenstoelen in bosreservaat Bulskampveld: een schraal zandbergje met opslag van 
den en berk (eilandje in vijver 4) en venige venranden. Groeiplaats van o.a. Okerkleurige vezeltruffel, Koeienboleet, 
Roze spijkerzwam (zie hoger), Grootsporige staalsteeltje (links onder), Blauwbruin staalsteeltje (rechts onder), 
Geelplaatstaalsteeltje (foto’s: R. Walleyn). 

o Soorten van ruigten en bermen 
In het bosreservaat komen ook enkele soorten karakteristiek voor ruige biotopen voor. Deze worden in het 
bijzonder aangetroffen in de verruigde bermen van het niet afgesloten gedeelte van het bosreservaat. Het 
betreft hier in de regel algemene soorten zoals Nevelzwam, Gewoon donsvoetje, Tranende franjehoed, 
Hazenpootje, Roodbruine trechterzwam, Stinkparasolzwam en Paarse schijnridderzwam.  
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Besluit 

Als besluit kan gesteld worden dat het bosreservaat Bulskampveld, en meer bepaald het centrale deel een hoge 
mycologische waarde heeft. Deze is zowel gelegen in de aanwezigheid van enkele bedreigde soorten 
karakteristiek voor loofbossen, bosranden en dreven op schrale zandbodemgrond, als zeldzame bedreigde 
soorten van heide, schrale graslanden en moerassen en een paar zeldzame bedreigde soorten van voedselarme 
dennenbossen.  

Het overgrote deel van de mycologische waarden in het bosreservaat is geconcentreerd ter hoogte van de 
strooiselarme beukendreven en vijverwallen, en vijverranden in het omheinde deel van het reservaat. Een 
zandkop met enkele vliegdennen en de aangrenzende oevers heeft de hoogste concentratie aan bedreigde 
soorten (Fig.28). 

Bedreigingen voor paddenstoelen in het bosreservaat Bulskampveld 

o Vermesting 
Boombegeleidende paddenstoelensoorten gedijen het best bij zeer lage gehalten aan nutriënten in de 
bodem (Keizer, 2003). Deze (extreem) lage nutriëntengehalten zijn ten gevolge de accumulatie van stikstof 
afkomstig uit de deposities van de voorbije jaren (zie punt 3.1.6) momenteel nagenoeg nergens aanwezig. 
Walleyn & Verbeken (1999) vermelden de algemene eutrofiëring van de bodem veroorzaakt door 
stikstofdepositie dan ook als dé belangrijkste reden van de achteruitgang van mycorhizza-vormende 
paddenstoelen. Dit geldt in het bijzonder voor Zandig Vlaanderen. Ten gevolge van de intensieve veeteelt 
zijn de deposities hier immers uitzonderlijk hoog (zie punt 3.1.6). Daarnaast verloopt de strooiselafbraak op 
de voedselarme, verzuringsgevoelige zandgronden in Zandig Vlaanderen aanzienlijk langzamer (mor-

humustype) dan in van nature voedselrijke bossen op zwaardere bodems. Hierdoor hoopt het voedselrijke 
strooisel op deze voedselarme, zandige bodems snel op; waardoor een met stikstof aangerijkt ectorganisch 
bodemprofiel ontstaat. Uit tal van wetenschappelijke onderzoeken (o.a. Veerkamp, 2005; Brandrud, 1995) blijkt 
ontegensprekelijk de negatieve invloed van dit door de toegenomen depositie sterk aangerijkt ectorganisch 
bodemprofiel op het voorkomen van boombegeleidende paddenstoelensoorten.  

Naast de meeste boombegeleidende paddenstoelen ondervinden ook heel wat (terrestrische) saprotrofe 
paddenstoelensoorten karakteristiek voor voedselarme standplaatsen sterk negatieve gevolgen van de 
stikstofdepositie (Walleyn & Verbeken, 2000).  

o Strooiselophoping 
Het verzamelen van bladstrooisel, naalden en humus was ooit een courante bedrijvigheid in de bossen van 
Vlaanderen (Tack & al., 1993). Dit gebruik wordt thans niet meer toegepast. Daarbij komt dat de depositie 
van verzurende stoffen op de slecht gebufferde, voedselarme zandgronden van het studiegebied resulteert 
in een vertraging van de strooiselafbraak.  

De toename van de ophoping van (wegens de stikstofdepostie voedselrijk) strooisel die resulteert uit beide 
relatief recente fenomenen is ongunstig voor veel boombegeleidende paddenstoelensoorten (Walleyn & 
Verbeken, 2000).  

 



Beheerplan bosreservaat Bulskampveld 

ESHER    juli 2007  

71

Suggesties voor paddenstoelgericht beheer 

Enkele specifieke beheersmaatregelen kunnen het behoud en de verdere ontwikkeling van de actuele hoge 
mycologische waarde van het bosreservaat Bulskampveld verzekeren.  

Hieronder worden suggesties voor een paddenstoelgericht beheer weergegeven: 

o Algemene richtlijnen 

Continuïteit, schraal en dood hout zijn dé 3 kenwoorden voor een hoge diversiteit aan paddenstoelen. Continuïteit van 
het beheer (liefst eeuwenlang) kan zowel slaan op niks-doen beheer als andere beheersvormen (begrazing, maaibeheer, 
middelhoutbeheer...) zolang deze niet teveel bodembewerkingen inhouden: plaggen bv. kan zeker bij dikke 
strooisellagen gunstig zijn maar mag niet frequent gebeuren, vergraven is meestal zeer nadelig. 

o Behoud van dreven 

Het is wenselijk het dreefkarakter van de mycologisch meest waardevolle dreven (Grasdreef, Clerckdreef en Vijf 
Beukendreef) te behouden. Deze dreven herbergen een groot aantal bijzondere boombegeleiders (mycorrhizavormers) 
zoals Roodschubbige gordijnzwam, Violette gordijnzwam, Korrelige hertentruffel (met de zeldzame parasiet: 
Grootsporige truffelknotszwam), Gele stekelzwam, Duifrussula, en Beukenridderzwam. Momenteel zijn deze 
dreefbomen nog relatief jong en vitaal. Onder een nulbeheer gaan deze dreven zich in toenemende mate sluiten, 
waarbij een dikker ectorganisch bodemprofiel wordt gevormd wat de diversiteit van de mycorrhizavormers mogelijk 
zal doen dalen. Dit zal wellicht gecompenseerd worden door een rijkere houtzwammenflora. De regio Bulskampveld-
Maldegemveld is zeer rijk aan beukendreven. Op veel plaatsen (vooral open plaatsen en wegbermen) kwijnen beuken 
weg: het aantal zeldzame zwakteparasieten op Beuk (zoals Pruikzwam, Appelboomkaaszwam, Dunne 
weerschijnzwam, Goudvliesbundelzwam) is nergens in Vlaanderen zo hoog. Op langere termijn zullen om 
veiligheidsredenen veel van deze bomen en dreven opgeruimd worden (en mogelijk vervangen door Eik). Het 
bosreservaat is één van de weinige plaatsen in de regio waar men deze beukendreven zonder enig gevaar kan laten 
oud worden en aftakelen. Op (middel)lange termijn kan het reservaat hier dan ook een geschikte refuge vormen voor 
houtzwammen in de streek. 

o Beheer van houtwallen 

Verscheidene wallen rond de verschillende vennen zijn mycologisch waardevol (strooiselarm!) o.m. wegens het 
voorkomen van Grootsporige truffelknotszwam (bij Eik22), Okerkleurige vezeltruffel (bij Den). Om deze waarden te 
behouden is het aangewezen deze wallen niet permanent boomvrij te houden (beheer als hakhout, of cyclische 
kappingen. Op het hogervermelde eilandje wordt aangeraden om altijd 1-2 dennen te laten staan (Okerkleurige 
vezeltruffel en Koeienboleet vormen ook met (zeer) jonge dennen mycorrhiza). 

o Lokaal behoud van dennen 

In het studiegebied komen enkele minder algemene boombegeleidende paddenstoelensoorten van naaldbomen voor: 
Koeienboleet,  en in mindere mate Duivelsbroodrussula, Papilrussula en Rossige melkzwam. 

Om deze soorten te behouden is het in een beperkt aantal gevallen aangewezen om dat een aantal naaldbomen (bij 
voorkeur Grove den) blijven staan, in het bijzonder op strooiselarmere plaatsen (aan de randen van bestanden, langs 
paden, op taluds). 

Het betreft telkens locaties binnen het gedeelte van het bosreservaat met een gericht beheer. Wegens hun geringe 
mycologische waarde is er geen bezwaar voor het omvormen van de percelen gedomineerd door naaldhout in het deel 
van het bosreservaat met een integraal beheer. De traag verterende stronken worden best grotendeels behouden (goed 
voor lichenen, houtzwammen, schuilplaats fauna).  

                                                           
22 Amerikaanse eik is in principe op deze voedselarme bodems ook rijk aan symbionten in situaties waar zijn bladval door relief of 
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o Graslandbeheer 

Het rijkste stukje grasland voor paddenstoelen bevindt zich op een open stuk van de dijk met de ondergrondse 
waterleiding (perceel 75 l, behoort niet tot eigenlijke bosreservaat). Hier wordt 2 maal per jaar gemaaid zonder afvoer 
van maaisel. Dit maaibeheer is gunstig voor graslandpaddenstoelen en dient bestendigd, wel met afvoer van het 
maaisel (kan deels vervangen worden door begrazing). 

o Verhinderen van ophoging dreefbedding 

In het gedeelte van het bosreservaat in eigendom van de Provincie West-Vlaanderen worden de dreefbeddingen om 
reden van toegankelijkheid regelmatig opgehoogd. Het is absoluut aangewezen om dit in het bosreservaat niet te doen. 
Indien dit toch absoluut noodzakelijk zou zijn, dient hierbij zuiver en humusarm zand van lokale herkomst gebruikt te 
worden. Op deze manier wordt aanrijking en verruiging van de dreefbeddingen en –bermen vermeden. 

o Houtafval beheerswerken 

Takafval van beheerswerken wordt beter verbrand dan gestapeld (zeker niet versnipperd, wat lokale verruiging in de 
hand werkt). De meeste brandplekfungi zijn zeldzaam geworden en kandidaat voor de Rode Lijst. Op recente 
brandplekken in de nabijgelegen Vagevuurbossen en het natuurreservaat Gulke Putten verschenen al verscheidene 
bijzondere soorten. De cyclus van brandpleksoorten is vrij kort en gespreid over hooguit 3 jaar. Wanneer ieder jaar op 
dezeflde plaats gebrand wordt, is het beter om vlak naast de bestaande brandplek te branden om soorten van oudere 
brandplekken ook een kans te geven. 

3.2.5 Mossen 

Door de Mossenwerkgroep (Herman Stieperaere) werd in 2006 de Aanwijsputten en directe omgeving op 
mossen geïnventariseerd. Er werden 49 soorten mossen aangetroffen, zie Bijlage 10.  

Hieronder het excursieverslag (nog te verschijnen in Muscillanea): 

Op 1 april 2006 vertrokken wij van de parking het Aanwijs voor een inventarisatie van het bosreservaat Bulskampveld en 
dan vooral de Aanwijsputten. In de dennenbossen en langs de dreven en greppels vonden we onder andere Thuidium 
tamariscinum, Eurhynchium striatum (staat langzamerhand wel overal in dennenbossen!), Herzogia seligerii (op dood 
hout). De putten zelf vielen tegen. Het water wordt er erg gestuwd en vrijwel alles stond onder water. De enige 
veenmossoort was Sphagnum auriculatum. Op de drogere stukken groeide vooral Hypnum jutlandicum. Grote stukken 
bos werden enkele jaren geleden gekapt, maar alle stronken bleven zitten en het strooisel werd niet weggehaald. Ook deze 
stukken waren erg mosarm, op Campylopus pyriformis en de zich duidelijk uitbreidende C. introflexus na. Op dergelijke 
dikke humuspakketten komt deze soort zeker tot absolute dominantie.  

Bij een tweede bezoek op 4 oktober, bij veel lagere waterstand, vond ik weer alleen Sphagnum auriculatum, zowel in het 
water als in ondiepere plasjes tussen de Molinia-pollen en Myrica gale vegetaties. Op de dwarsdijken die nu droog lagen, 
groeide een fragmentaire Erica tetralix heide. Op de centrale, hogere delen van de dijken domineerde Hypnum 
jutlandicum. Op kleine plagplekken en op de dwarsdijken en te laag gemaaide stukjes met Drosera rotundifolia en 
Lycopodiella inundata groeiden Fossombronia foveolata, Lophozia capitata en een slecht ontwikkelde Cephaloziella cf. 
divaricata. Cladopodiella francisci kon ik ondanks hard zoeken niet vinden, maar behoort tot de mogelijkheden. Al met al 
een mooie combinatie voor plagplekken. 

De chaotische geschiedenis van het gebied en de sterk gestoorde hydrologie verklaren wellicht de relatieve soortenarmoede. 
Op de stafkaart (IGM 1999, 13-5/6) is duidelijk te zien dat de Eendeputten in een valeivormige structuur liggen (alt. ca. 

                                                                                                                                                                                             

andere niet ophoopt, maar deze context is bladval van Am.eik in de vennen zelf niet gewenst. 
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17,5 m), omgeven door hoger gelegen zandgronden. Ten W en ten Z ligt op minder dan een kilometer de hogere rug van ca 
23 m (zelfs met een heuveltje tot 25 m). Op de oudste stafkaarten (ING 1937, levé et nivelé en 1862, révision 1911, 
compléments 1920) staan de putten nog niet aangeduid. Ter hoogte van de huidige eendenputten ligt op deze kaart wel een 
slotensysteem dat het kwelwater van de zuidelijke rug wegvangt. Dit sluit benedenstrooms (op de latere kaarten) aan op de 
Bornebeek.  Met wat graafwerk en het afdammen van de afwateringssloot kon men gemakkelijk de poelen aanleggen.  

Toen wij hier met de Brugse BJN in de zestiger jaren van de vorige eeuw rondliepen, waadden wij door helder water, nu 
zijn de putten diep, met steile randen. Daarnaast waren toen ook een aantal oudere, kleinere putten afgeboord met veel 
struikgewas. In de jaren 1970 is een groot gedeelte sterk vergraven voor diepe zandwinning en om de verdroging door de 
nabije waterwinning tegen te gaan (zonder water geen eendenjacht). Sommige paden zijn met zand opgevoerd. Daarna is 
het terrein jarenlang sterk dichtgegroeid.  

Door de brede wallen rond de putten wordt de afvloei van kwelwater en regenwater tegengehouden. Daardoor is de 
waterstand sterk gestuwd. Elke grotere put vormt nu een relatief onafhankelijk systeem met een watermassa zonder echte 
afvoer. Dit komt vermoedelijk de waterkwaliteit niet ten goede, zeker na de jarenlange opstapeling van invallend blad. De 
Eendenputten vormen een sterk vergraven en verzopen gebied. Kan een vorm van doorstroming gerealiseerd worden? Dit 
zou neerkomen op minder stuwen van de waterstand dan nu het geval is. Vennen zijn amfibische systemen: grote delen 
van de oever kunnen ’s zomers droog vallen.  

Op de gemaaide paden is duidelijk te zien dat het gebied nog mogelijkheden biedt voor de ontwikkeling van heidevegetaties. 
Maar zoals te zien was aan de gekapte struwelen, is openkappen alleen niet voldoende. De dikke humuspakketten en 
strooisellagen verhinderen de kieming van de heide én bevorderen de vestiging van dichte Campylopus introflexus 
vegetaties. Voor een goed heidemilieu zal men alle loofhoutstronken moeten verwijderen en zorgvuldig de strooisel- en 
humuslaag afvoeren. Naaldhout is meestal makkelijker open te maken en de traag verterende naaldhoutstronken zijn een 
goed substraat voor korstmossen.  

3.2.6 Sieralgen 

Op 31 maart 2007 werd door Jos Gysels sieralgen geïnventariseerd in de Aanwijsputten. Hieronder is het 
verslag opgesteld naar aanleiding van het bezoek weergegeven (Gysels, 2007). In Bijlage 11 is de soortenlijst 
met aangetroffen soorten weergegeven. 

Op 31 maart werd een handvol stalen genomen van veenmos en ondergedoken waterplanten in het gedeelte Eendenputten 
van het Bulskampveld. De hierin aanwezige sieralgen (Desmidiaceeën) werden gedetermineerd op levend materiaal. Van 
alle aangetroffen soorten zijn digitale microfoto’s gemaakt. 

De vijvers zijn soortenarm met in hoofdzaak soorten van uitgesproken zure en voedselarme milieus zoals natte heiden en 
veenmosvennen. In de vijvers met bomen op de oever (bladafval) werden geen soorten aangetroffen. 

De meest soortenrijke plaatsen zijn een overstroomde lage dijk met veenmossen en kleine zeggenvegatie [loc. 1560a – 12a] 
en een wellicht gebufferde vijver met knolrus, pijpenstrootje, veelknopig fonteinkruid en opslag van gagel en wilgen [loc. 
1563a – vijver 1]. Op de eerst locatie zijn naast soorten van vennen ook enkele interessante soorten van natte milieus 
terug te vinden (o.a. Staurastrum sexcostatum, Cylindrocystis crassa). In de plantenrijke vijver valt vooral de talrijke 
aanwezigheid op van Thomas’ ridderkruis (Micrasterias thomasiana var. notata). 

Binnen de Atlantische heide is “natte” natuur zeer zeldzaam, enkel nog fragmentair en zeer versnipperd aanwezig. Dat 
verklaart ongetwijfeld de relatieve soortenarmoede. 
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Toch is mits een aangepaste inrichting en beheer herstel mogelijk. De Eendenputten sluiten ruimtelijk aan bij de Bornebeek 
waar recent mooie resultaten geboekt met zijn. 

Vrijstellen van venoevers zoals voorgesteld in het beheerplan is zeker een goede maatregel. Belangrijk is verder om ook 
aandacht te besteden aan kleinere habitats zoals dijken en groene wegen en zelfs aan het behoud of aanleg van kleine 
ondiepe (periodieke) waterpartijen (die vaak onbedoeld aanwezig zijn in de vorm van tractorsporen).  

Concreet lijkt het me aangewezen om de dijk ter hoogte van 12a bij de werkzaamheden te ontzien. Veenmosschraalland met 
kleine zeggen is geen pioniervegetatie en vraagt jaren voor herstel. Uit de soortensamenstelling blijkt dat vooral de vijver 1 
potenties heeft. Misschien ook de ertegenover liggende vijver die echter niet bemonsterd werd (geen plantengroei). 
Misschien moet hier slibruiming (en zeker afvissing indien van toepassing) overwogen worden. 
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3.2.7 Fauna 
Het centrale deel van het bosreservaat, namelijk de Aanwijsputten, herbergt een specifieke fauna, wat 
samenhangt met de aanwezige ven- en heidebiotopen die in de regio maar zeer weinig meer voorkomen. 
Buiten de Aanwijsputten is de faunistische waarde beperkt en is deze vooral te danken aan de ligging in een 
groot boscomplex. 

3.2.7.1 Avifauna 

Broedvogels 

In 2006 werden de minder algemene broedvogels (zie lijst Vlaamse Broedvogelatlas p.20) met de uitgebreide 
territoriumkartering (Hustings et al., 1989) geïnventariseerd.  

Dit resulteerde in volgende soorten en broedterritoria (zie Kaart 3.8): 

o Dodaars: 2 broedkoppels in de vijvers, namelijk in vijver 5 en vijver 10. 

o Roofvogels: Buizerd komt hoogstwaarschijnlijk tot broeden in bestand 15a waar in een zware lork een 
horst aanwezig is. In of in de onmiddellijke omgeving van het bosreservaat komt een koppel Boomvalken 
tot broeden, deze vogels komen zeer frequent op libellen (en in de schemering ook op vleermuizen) jagen 
boven de Aanwijsputten. In of in de omgeving van het bosreservaat komt ook Sperwer tot broeden. Op de 
westelijke rand van het bosreservaat komen hoogstwaarschijnlijk Bosuil en mogelijks ook Ransuil tot 
broeden. In het groot boscomplex van Lippensgoed-Bulskampveld, maar niet binnen het bosreservaat zelf, 
komen ook nog Wespendief, Havik en Torenvalk tot broeden.  

o Zwarte specht: komt hoogstwaarschijnlijk tot broeden in bestand 16a en op de rand van 79a, ook in 
bestanden 8a en 79a werden  regelmatig Zwarte spechten gehoord.  

o Boomklever: deze echte bosvogel is sterk gebonden aan oudere loofbossen met oude Beuken of Eiken. In 
het bosreservaat is er een broedterritorium in de Beukendreef op de oostrand van het bosreservaat. Een 
tweede broedterritorium bevindt zich in bestand 38a.   

o Matkop: van deze Rode lijstsoort (categorie Kwetsbaar) zijn minimaal twee broedterritoria in het 
bosreservaat aanwezig, namelijk in de bestanden 13a en 33a. De bossen ten zuidoosten van Brugge vormt 
één van de weinige kerngebieden voor deze soort in West- en Oost-Vlaanderen. 

Het aantal minder algemene broedvogels in het bosreservaat is beperkt.  

Per ‘ecologische’ groep komen volgende broedvogels in het bosreservaat voor: 

o Soorten van waterpartijen: Dodaars, Wilde eend, Canadese gans 

o Soorten van naaldhout: Goudhaantje, Zwarte mees; 

o Soorten van loofhout met binding aan oude bomen: Grote bonte specht, Zwarte specht, Boomklever, Kuifmees. 

o Soorten van loofhout zonder specifieke binding aan oud bos: Zwartkop, Roodborst, Boomkruiper, Gaai, Merel, 
Zanglijster, Vink, Houtduif, Koolmees, Pimpelmees, … 

o Soorten van struwelen: Winterkoning, Fitis, Tjiftjaf, Heggemus.  

Het broedgeval van Canadese gans in vijver 5 was niet succesvol en werd hoogstwaarschijnlijk door een Vos 
gepredateerd. 
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Het aantal en de diversiteit aan minder algemene broedvogels in het bosreservaat is momenteel beperkt. Door 
het geplande heideherstel in een aantal percelen zullen geschikte biotopen gecreëerd worden voor een aantal 
Rode lijstsoorten als onder meer Boompieper, Nachtzwaluw, … 

Mogelijke broedgevallen 

Op de noordrand van de parking Aanwijsputten is er een mogelijks broedgeval van Kleine bonte specht 
(waarneming op 01/04/06). Op 7 juni ’06 was er een waarneming van een Appelvink boven de Aanwijsputten, 
mogelijks komt deze soort in de buurt tot broeden.  

Avondcontroles in het late voorjaar 2006 in de Aanwijsputten voor soorten als Nachtzwaluw, Porseleinhoen, 
Waterral, Houtsnip, … leverden geen resultaat op. 

Verdwenen broedvogels 

- Wintertaling kwam tot eind de jaren ’90 met jaarlijks 2 à 3 koppels tot broeden in de Aanwijsputten. 

- Nachtzwaluw zou tot begin de jaren ’90 gebroed hebben in een kapvlakte nabij de Aanwijsputten. 

- In 1993 werd een mogelijk broedgeval van Roodmus in het gebied gemeld (Lust P.).   

- In het opengekapt stuk in bestand 9a kwam in 2002 Sprinkhaanzanger tot broeden. 

- Op de parking Aanwijsputten kwam tot enkele jaren geleden de Bonte vliegenvanger tot broeden. 

- In de omgeving van het bosreservaat zijn ook Boompieper, Gekraagde roodstaart en Zomertortel als broedvogel 
verdwenen. 

Niet broedvogels 

In de Aanwijsputten komt tijdens de wintermaanden een aanzienlijk aantal Wintertalingen voor. In februari ’06 
werden tot 280 overwinterende Wintertalingen waargenomen, verder overwinteren er een 50 à 60 tal Wilde 
eenden en een 10-tal Canadese ganzen in de Aanwijsputten. In Bijlage 11 zijn de telresultaten van de winter 2005-
2006 weergegeven (De Wispelaere G.). 

In de bosbestanden van het bosreservaat komt de Houtsnip in aanzienlijk aantal voor (extrapolatie tot 35 ex. 
voor volledige bosreservaat). 

3.2.7.2 Zoogdieren 

Vleermuizen 

In de zomer van 2006 werden tijdens 3 avonden (25 juni, 1 juli en 13 september ’06) vleermuizen geïnventariseerd 
(Vleermuizenwerkgroep Natuurpunt vzw en eigen waarnemingen). Dit resulteerde in een aantal interessante 
waarnemingen (zie Figuren 29 en 30): 

o Dwergvleermuis: werd in klein aantal (< 10 ex.) langs de dreven rond de  Aanwijsputten waargenomen. 
Rond de Beuken ter hoogte van de schuilhut werd in de morgen zwermgedrag vastgesteld maar werd 
geen kolonieplaats vastgesteld.  

o Ruige dwergvleermuis (RL: vermoedelijk bedreigd): in de omgeving van de zuidelijk gelegen vijvers 
foerageren tot 5 ex. Tot zeer laat in de morgen werd zwermgedrag rond de Beuken op de westrand van de 
vijvers vastgesteld, een kolonieplaats werd niet gevonden, maar bevindt zich daar wel in de onmiddellijke 
omgeving. 
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o Watervleermuis: komt vrij algemeen voor boven de vijvers. Boven vijver 10 werden tot 7 ex. waargeno-
men, boven vijver 6 tot 4 ex. en boven vijver 4 tot 3 ex. Waarschijnlijk komen tot 20 Watervleermuizen boven 
de vijvers foerageren. Er zijn geen indicaties van een kolonieboom in het bosreservaat gevonden.  

o Franjestaart (RL: vermoedelijk bedreigd): aan de vijvers 7 en 8 werden een 10-tal foeragerende Franjestaarten 
waargenomen. In 2005 werd op de rand van bestand 79a in een Zomereik een kolonie van een 12-tal 
Franjestaarten aangetroffen (Van de Sijpe M.). Het is niet duidelijk of de in 2006 waargenomen dieren afkom-
stig zijn van deze kolonie.  

o Rosse vleermuis: boven de vijvers werd éénmaal een Rosse vleermuis waargenomen. 

Open water en de aanwezigheid van oudere Beuken in de onmiddellijke omgeving zijn voor verschillende 
soorten minder algemene vleermuizen aantrekkelijk als foerageer- en kolonieplaats.  

 
Figuur 29: vleermuizenwaarnemingen op 25/06/06 (rood=Dwergvleermuis, bruin=Ruige dwergvleermuis) 

 
Figuur 30: waarnemingen op 13/09/06 (rood=Dwergvleermuis, bruin=Ruige dwergvleermuis, groen=Franjestaart, blauw=Watervleermuis) 

In 2002 werd door de Vleermuizenwerkgroep van Natuurpunt vzw een uitgebreid zomeronderzoek naar 
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vleermuizen in het provinciaal domein Lippensgoed-Bulskampveld uitgevoerd, dit betekent ook dat het 
provinciaal deel van het bosreservaat binnen het onderzoeksgebied lag. Binnen het bosreservaat werden er 
geen waarnemingen gedaan, wel werd net buiten het bosreservaat een Laatvlieger waargenomen. 

Overige zoogdieren 

o Rode eekhoorn: is een soort die zich vooral thuis voelt in naaldbossen en komt dan ook vrij algemeen 
voor in het bosreservaat. Voor deze soort is geen specifiek beheer vereist. 

o Ree: in het bosreservaat komen 2 à 3 Reeën voor. Deze dieren maken waarschijnlijk onderdeel uit van de 
populatie die begin de jaren ’90 in de streek zijn uitgezet. 

o Vos: in het bosreservaat is er een burcht van Vos aanwezig en werden verschillende zichtwaarnemingen 
gedaan en uitwerpselen aangetroffen.  

o Konijn: komt in klein aantal voor. Door terugkerende opstoten van de ziektes myxomatose en VHS 
kunnen er zich geen grotere populaties handhaven. 

Enkele jaren terug zijn er onduidelijke krabsporen op een Beuk ter hoogte van de parking Aanwijsputten 
aangetroffen. Mogelijks betrof het hier een Boommarter of eventueel een Steenmarter.  
Eind de jaren ’90 is een verkeersslachtoffer van Boommarter gevonden langs de E40 aan de westelijke zijde van 
het boscomplex Bulskampveld-Vagevuurbossen. 

3.2.7.3 Herpetofauna 

In het voorjaar van 2006 (12 tot 19 mei) werd een inventarisatie met amfibiefuiken in de verschillende vijvers 
uitgevoerd. Hierbij werden volgende soorten amfibieën aangetroffen (zie ook Kaart 3.8): 

o Vinpootsalamander:  15 ex. (10 vr. en 5 m.) gevangen, vooral in de meer oostelijke vijvers 

o Alpenwatersalamander : 76 ex. (47 m. en 26 vr.) gevangen, verspreid over de (niet beschaduwde) vijvers. 

o Groene kikker (Rana kl esculenta): één larve gevangen in vijver 10. 

o Bruine kikker: in de vijvers 3, 4, 5, 6, 8, 9 en 10 werden heel wat larven gevangen. 

o  Poelkikker (Rana lessonae): er werd enkele malen een (sub)adulte 
exemplaren gevangen (zie foto). De vijvers van de Aanwijsputten 
zijn voor deze soort van provinciaal belang. Deze soort heeft een 
voorkeur voor meer oligotrofe wateren en wordt meer en meer 
wegconcurreerd door hybriden van de Meerkikker. De populatie 
aan Poelkikkers in de Aanwijsputten kan ruw geschat worden op 
(veel?) meer dan 500 ex. 

Levendbarende hagedis wordt onregelmatig in de Aanwijsputten 
waargenomen. Het betreft alvast een kleine populatie waarvoor het creëren van meer (structuurrijke) open 
plekken noodzakelijk is. 

3.2.7.4 Dagvlinders 

In het bosreservaat is het aandeel open plekken beperkt en is het soortenaantal en densiteit aan dagvlinders in 
het gebied gering. Volgende soorten werden in 2006 waargenomen: 



Beheerplan bosreservaat Bulskampveld 

ESHER    juli 2007  

79

o Oranjetipje: 3 ex. omgeving bestand 7a. 
o Klein koolwitje: vrij algemeen onder meer in bestand 5a, 9a en 38a en langs het centrale pad in de 

Aanwijsputten. 
o Citroenvlinder: enkele ex. langs de waterleiding en in bestand 38a. 
o Boomblauwtje: 4 ex. langs de waterleiding. 
o Dagpauwoog: late waarnemingen, tot in oktober, onder meer in de omgeving van het rondpunt aan 

Kasteeldreef. 
o Gehakkelde aurelia: enkele ex. langs de waterleiding. 
o Bont zandoogje: vrij algemeen langs bosranden en open plekken. 

Voortgaande op deze gegevens komen geen Rode lijstsoorten voor in en rond het bosreservaat. In 1988 werd in 
het nabijgelegen reservaat Bornebeek het laatst de Rode lijstsoort Groentje waargenomen. In het bosreservaat  
zelf werd deze soort niet waargenomen.  

3.2.7.5 Libellen 

Het venkarakter van de vijvers zorgt voor het voorkomen van enkele typische minder algemene, zeker in 
West-Vlaanderen, libellensoorten. In 2006 (mei tot september) werden volgende soorten waargenomen: 

o Gewone pantserjuffer: vrij algemeen, op nagenoeg alle vijvers. 

o Houtpantserjuffer: enkele ex. (tot max. 10) langs de randen van de vijvers 4, 5 en 10. 

o Azuurwaterjuffer: algemeen in de vijvers, vooral de zuidelijke. 

o Kanaaljuffer: 3 ex. (op 01/09) aan vijver 10. 

o Vuurjuffer: algemeen, zeker aan de vijvers 6, 7 en10. 

o Lantaarntje: in kleiner aantal op nagenoeg alle vijvers. 

o Watersnuffel: vrij algemeen op nagenoeg alle vijvers.  

o Blauwe glazenmaker: vrij algemeen (tot 10 ex.), zeker rond vijver 10. 

o Paardenbijter: vrij algemeen, vooral langs de bosranden onder meer aan vijver 1. 

o Grote keizerlibel: enkele ex. waargenomen, onder meer aan vijver 6. 

o Smaragdlibel: vrij algemeen (tot 50 ex.), vooral aan de vijvers 
1, 6, 7, 8 en 10.  

o Platbuik: één ex. (07/06) aan vijver 4. 

o Viervlek: algemeen (> 100 ex.), zeker aan de zuidelijke vijvers. 

o Gewone oeverlibel: enkele exemplaren. 

o Vuurlibel: enkele ex. aan de vijvers 7 en 10. 

o Bloedrode heidelibel: vrij algemeen, verspreid over de vijvers. 

o Bruinrode heidelibel: vrij algemeen. 

In 2006 werden 17 soorten libellen waargenomen binnen het 
bosreservaat, waarvan er geen enkele een Rode lijstsoort is. Er werd op 07/07 een  waarneming van mogelijks 
een Metaalglanslibel gedaan.  

De populaties van Viervlek en Smaragdlibel die in de Aanwijsputten voorkomen, zijn omvangrijk en de grootste 

Vuurlibel aan vijver 7 



Beheerplan bosreservaat Bulskampveld 

ESHER    juli 2007  

80

van de regio en mogelijks zelfs van West-Vlaanderen.  

Smaragdlibel komt voor bij allerlei matig tot voedselrijke plassen in laagveengebieden, oude rivierarmen, 
vijvers, minder intensief gebruikte visvijvers en matig voedselarme en zwak zure plassen en vennen. Ze 
prefereert plassen met een goed ontwikkelde water- en oeverplantenvegetatie bestaande uit o.a. Riet en 
zeggen. Meestal bevindt zich struweel of bos in de nabijheid. In West- en Oost-Vlaanderen komen enkele 
geïsoleerd gelegen populaties voor zoals in Vloetemveld bij Brugge, de Blankaart in Diksmuide, De Gavers te 
Harelbeke en de Scheldevallei bij Gent en Oudenaarde. Op verschillende plaatsen in beide provincies 
verdween de soort, maar er werden er ook enkele nieuwe populaties ontdekt. De soort is momenteel niet 
bedreigd (dus geen Rode lijstsoort) (De Knijf et al., 2006).  

In het verleden werden nog volgende soorten waargenomen: Plasrombout, Geelvlekheidelibel en Zwarte heidelibel. 
De soorten Geelvlekheidelibel en Zwarte heidelibel werden niet waargenomen tijdens de zomer van 2006 (ESHER) 
maar werden voorgaande jaren wel al waargenomen. Deze soorten kunnen echter per jaar sterk fluctuerende 
aantallen hebben.  

Variabele waterjuffer is uit het gebied verdwenen.  

In de toekomst zijn waarnemingen van Venwitsnuitlibel en bijkomende waarnemingen van Plasrombout te 
verwachten. 

3.2.7.6 Sprinkhanen 

Het voorkomen van sprinkhanen in het bosreservaat is nagenoeg beperkt tot de paden en open plekken in de 
Aanwijsputten. Vooral in het centrale pad net ten noorden van de vijvers 9 en 10 werd begin september  
volgende soorten aangetroffen:  

o Struiksprinkhaan: één ex. in de bosrand van bestand 12a; 

o Zuidelijk spitskopje: algemeen op de paden en ook langs de waterleiding ter hoogte van vijver 1. 

o Grote groene sabelsprinkhaan: zeer algemeen in de Aanwijsputten. 

o Zanddoorntje (Rode lijst: kwetsbaar): één mannetje op het pad ter hoogte van vijver 8.  

o Gewoon doorntje: enkele ex. op het pad. 

o Krasser: verschillende ex. op de paden in de Aanwijsputten. 

De voor het binnenland zeldzame soort Zanddoorntje komt ook voor in het nabijgelegen reservaat Bornebeek. 
In dit reservaat komt ook de Gouden sprinkhaan voor. 

3.2.7.7 Wantsen 

Bij bepaling van de BBI in de vijvers werd door de VMM in 1999 volgende zeldzame wantsen aangetroffen: 

o Vensigaar (Sigra scotti): een in Europa zeldzame soort die gebonden is aan oligotrofe en licht zure waters. 
De soort komt verder enkel nog voor in de Kempen en enkele locaties rond Brussel. 

o Venmoerwants (Hesperocorixa castanea): heeft eveneens een voorkeur voor licht zure waters. Is een 
Kempische soort, die buiten de Kempen enkel in Halle werd waargenomen. 

In 1978 werd door Robert Bosmans een inventarisatie van water- en oppervlaktewantsen in en in de omgeving 
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van het bosreservaat uitgevoerd. De resultaten van de 4 staalnamepunten in het bosreservaat  zelf zijn 
weergegeven in Tabel 16. De twee Rode lijstsoorten Vensigaar en Venmoerwants werden ook nog in 1999 
vastgesteld, in hoeverre de overige soorten nog in de Aanwijsputten voorkomen, zou verder onderzocht 
moeten worden.  

Tabel 16: Water- en oppervlaktewantsen in het Bulskampveld te Beernem (Bosmans, 1978) 

Waterwantsen 1259 1260 1261 1262 Status* Toelichting 

Arctocorisa germari   2  Zeldzaam  

Paracorixa concinna    1 momenteel niet bedreigd  

Corixa punctata 1 3 2 10 momenteel niet bedreigd  

Hesperocorixa castanea   1  Kwetsbaar 
vrij algemeen inde Kempen, elders 
uitgestorven of sterk bedreigd 

Hesperocorixa linnei  1  14 momenteel niet bedreigd  

Hesperocorixa sahlbergi  1  14 momenteel niet bedreigd  

Nepa cinerea     momenteel niet bedreigd  

Notonecta glauca  2  6 momenteel niet bedreigd  

Notonecta maculata  1   momenteel niet bedreigd  

Notonecta obliqua  1  1 Kwetsbaar 

zeldzaam in de Kempen, uitgestorven in O- 
Vlaanderen en aan de kust, met uitsterven 
bedreigd in de rest van West-Vlaanderen 

Notonecta viridis  2  4 momenteel niet bedreigd  

Callicorixa praeusta 1 28  6 momenteel niet bedreigd  

Sigara distincta 2  1 8 momenteel niet bedreigd  

Sigara falleni 1    momenteel niet bedreigd  

Sigara lateralis  1  3 momenteel niet bedreigd  

Sigara limitata    5 momenteel niet bedreigd  

Sigara nigrolineata 2 1 44 32 momenteel niet bedreigd  

Sigara scotti    2 Kwetsbaar 

zeldzaam in de Kempen, sterk bedreigd in 
West-Vlaanderen en Brabant, uitgestorven in 
Oost-Vlaanderen 

Sigara semistriata  12 5 29 momenteel niet bedreigd  

Sigara striata  1  3 momenteel niet bedreigd  

Oppervlaktewantsen       

Gerris odontogaster    3 momenteel niet bedreigd  
* Rode Lijst van de water- en oppervlaktewantsen en waterkevers van Vlaanderen (Bosmans, 1994) 

Verder zijn er vooral langs de Vijf Beukendreef regelmatig Grote glimworm waar te nemen.  
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3.2.8 Bestandsbeschrijving 
In het bosreservaat werden 33 bestanden afgebakend (zie Kaart 3.6). In onderstaande tabel is per bestand een 
korte beschrijving van de verschillende vegetatielagen en van de PNV weergegeven. 

Abiotiek Biotiek: Vegetatie Potenties 

Be
st

an
ds

nr
. 

O
pp

er
vl

ak
te

 (h
a)

 

Bodem-
kaart Huidige boom- en struiklaag 

PNV-kaart + verdere 
specificatie doeltype 

bosgemeenschap 
(voor zover er indicaties zijn) 

5a 1,72 
O deel: Zcg 

W deel: Sdh 

Het deel ten zuidwesten van de waterleiding is een open stuk met 
dominantie van Pitrus en braam. Ten noorden van de waterleiding zijn er 
heel wat lorken omgewaaid, een struiklaag is er niet aanwezig en de 
kruidlaag wordt gedomineerd door braam 

O deel: arme Eiken-Beukenbos en 
Eikenbos, droge variant 

5b 1,08 Zcg 
Grove dennen bestand met nagenoeg geen struiklaag en kruidlaag, 
noordoostelijk deel buiten de afsluiting bestaat uit een beukendreef 

arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, 
droge variant 

6a 1,46 
O deel: Zcg 

W deel: Sdh 

Gesloten bestand met Japanse lork, in de struiklaag een weinig Ruwe berk 
en hier en daar wat Hulst en Rodendron. In de kruidlaag is nagenoeg enkel 
braam aanwezig met wat Brede stekelvaren ertussen; Heel wat dood hout 
aanwezig door omgevallen lorken. Buiten de afsluiting ligt er een klein 
bestand met Douglas en is de rest een Beukendreef 

O deel: arme Eiken-Beukenbos en 
Eikenbos, droge variant 

W deel: Eiken-Beukenbos, natte 
variant 

7a 0,53 

O deel: Sdh 

W deel: Sep 
en Sfp 

Een deel van dit bestand bestaat uit een vijver met op de rand Gagel, de oost 
en zuidgrens bestaat uit Grove den met Ruwe berk en Zomereik ertussen en 
vrij veel Rododendron in de struiklaag.  

O deel: Eiken-Beukenbos, natte 
variant – heide-ontwikkeling 

W deel: elzenbroekbos 

7b 0,30 

O deel: Sdh 

W deel: Sep 
en Sfp 

Bestaat vooral uit een interessante vijver met wilgenopslag en Gagel. O deel: Eiken-Beukenbos, natte 
variant 

W deel: elzenbroekbos 

8a 1,23 
N deel: Sdh 

Z deel: Sep  

Ijl bestand van zware Beuken, Zomereik en weinig Lork, in de onderetage 
Tamme kastanje (voormalig hakhout). In zuidelijk deel waterhoudende 
greppels. 

In de struiklaag massaal Rododendron (grotendeels bestreden en 
afgestorven), weinig Wilde lijsterbes 

In de ijle kruidlaag beperkte verjonging van Tamme kastanje, Zomereik, 
Rododendron en Wilde lijsterbes, daarnaast ook weinig braam en Brede 
stekelvaren, naast IJle zegge en Pitrus langs de greppels. Er liggen enkele 
zware dode eiken in het bestand. 

Eiken-Beukenbos, natte variant 

9a 2,27 
N deel: Sdh 

Z deel: Sep 

Deel ten noorden van de waterleiding bestaat uit berk met wat open plekken 
met Struikhei. De oost- en noordrand (± 20 m breed) van het deel ten zuiden 
van de waterleiding is recent opengekapt en bestaat uit opslag van berk, 
Spork, Rododendron,  braam en wat Struikhei. Op de zuidrand komt o.a. 
Koningsvaren, Sterzegge, Snavelzegge voor. De rest van het bestand is een 
jong, gesloten berkenbestand.  

Eiken-Beukenbos, natte variant - 
heideontwikkeling 

10a 1,66 

N + Z deel: 
Sdh 

centraal: Sep 

Loofhoutbestand met rabatten (ondiep) met in de boomlaag vooral berk en 
Beuk en Zomereik, naast enkele Douglas en Corsicaanse dennen. De 
struiklaag wordt gedomineerd door Tamme kastanje en wat Gewone 
esdoorn. De struiklaag is weinig ontwikkeld met Brede stekelvaren, braam 
en Wilde kamperfoelie 

Eiken-Beukenbos, natte variant 

11a 1,45 Sdh 
Vrij ijl Europese lorkenbestand met in de nevenetage beperkt Ruwe berk, 
Zomereik, Am. eik, Grauwe en Zwarte els. In de weinig ontwikkelde 

Eiken-Beukenbos, natte variant + 
elzenbroekbos langs greppels 
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struiklaag Wilde lijsterbes, Hazelaar, Tamme kastanje. Op de oostrand 
liggen enkele waterhoudende greppels met veenmos en Zwarte els op de 
randen.    

11b 0,18 Sdh Klein bestand met Japanse lork, zie verder bestand 11a Eiken-Beukenbos, natte variant 

12a 0,4 
Sfp en stukje 
Sep 

Bestaat grotendeels uit een ondiepe vijver en russenvegetatie. Op de 
noordoosthoek bestaat uit een Grove dennenbestand met Ruwe berk en 
Zomereik in de struiklaag en verjonging van Rododendron.  

In de oostrand Eiken-Beukenbos, 
natte variant, rest elzenbroekbos – 
ontwikkelen natte heidevegetatie 

12b 0,29 Sdh 
Bestand met verschillende waterhoudende greppels, in de boomlaag 
Zomereik en Am. eik 

Eiken-Beukenbos, natte variant – 
ontwikkelen natte heidevegetatie 

12u 3,94 Sfp en Sep 
Complex van 6 grotere vijvers met op de paden relicten van (natte) 
heidevegetaties, tussen de vijvers opslag van wilgen en Gagel, en 
bomenrijen met Zwarte den, Am.eik, berk, Zomereik 

Ontwikkelen van (natte) 
heidevegetaties en wilgen- en 
gagelstruweel 

13a 1,34 
Z deel: Zcg 

N deel: Sep 

Grove dennenbestand met in de nevenetage berk, Zomereik, wat Am. eik en 
Tamme kastanje. De struiklaag bestaat vooral uit berk en Wilde lijsterbes en 
twee groepen Rododendron. In de kruidlaag vooral bramen en Brede 
stekelvaren. De noord- en oostrand van het bestand helt af naar de vijvers en 
is bijzonder nat.  

Z deel: Eiken-Beukenbos, droge 
variant 

N deel: Eiken-Beukenbos, natte 
variant + elementen van 
elzenbroekbos – ontwikkelen 
(natte)heidevegetatie en struweel 

13b 0,17 Sdh 
Beukenbestandje met inmenging van Grove den en Zwarte els. Deel van 
bestand is natte slenk. 

Eiken-Beukenbos, natte variant + 
elementen van elzenbroekbos – 
ontwikkelen struweel 

13c 1,04 

Randen: Sdh 

Centraal: Sep 

Bestand met vrij zware Beuken en in de struiklaag enkel wat Tamme 
kastanje. Aan de rand met de vijvers staan er enkele Am. eiken. IJle 
kruidlaag met braam en o.a. Veelbloemige veldbies, Pilzegge. Er lopen 
verschillende waterhoudende vrij diepe slenken door het bestand.  

Er zijn drie relicten aanwezig van vroegere munitie-opslagplaatsen 

Eiken-Beukenbos, natte variant – 
ontwikkelen van heidevegetatie en 
struweel 

13u 0,32 
Sfp en Sep op 
zuidrand 

Bestaat voor een groot deel uit een vijver met wilgenstruweel en 
waterhoudende slenken.  Tussen de slenken staan bomenrijen met Am. eik 
en Wilde gagel. 

Elzenbroekbos – ontwikkelen van 
struweel 

14a 1,48 Zcg 
Homogeen Japanse lorkenbestand waarin veel bomen zijn omgewaaid. 
Geen struiklaag en in de kruidlaag nagenoeg enkel braam 

Eiken-Beukenbos, droge variant 

15a 1,93 
Sdh en vlekje 
Zcg 

Zomereikenbestand met belangrijke bijmenging van Am. eik, ook veel Am. 
eik in nevenetage. Verspreid enkele Thuya’s en J. lorken. In de kruidlaag 
dominantie van braam en Brede stekelvaren 

Eiken-Beukenbos, natte variant 

16a 4,18 

NO deel: Sep 

NW hoek: 
Sdh 

Overige opp: 
Zcg 

Grove dennenbestand met ondiepe greppels om de 5 m, in nevenetage vrij 
veel ruwe Berk, naast wat Beuk en Zomereik, in de struiklaag vooral berk, in 
de monotone kruidlaag braam en Brede stekelvaren 

NO deel: Eiken-Beukenbos, natte 
variant 

NW hoek: Eiken-Beukenbos, natte 
variant  

Overige opp: Eiken-Beukenbos en 
Eikenbos,  droge variant 

16b 1,14 
N helft: Sdh 

Z helft: Zcg 

Bestand met Corsicaanse den, enkele Douglas. In de jonge nevenetage zeer 
beperkt berk, Zomereik en Beuk. De struiklaag is vrij ijl met berk, Wilde 
lijsterbes, Spork en Tamme kastanje. In de kruidlaag nagenoeg absolute 
dominantie braam 

N helft: typische Eiken-Beukenbos, 
natte variant 

Z helft: Eiken-Beukenbos en 
Eikenbos,  droge variant 

33a 0,98 
ZO hoek: Zcg 

Overige opp: 

Beukenbestand met belangrijke inmenging van J. lork in zuidelijk deel, vrij 
diepe droge greppels om 4 m. In de gemengde struiklaag veel Gewone 
esdoorn, naast Am. eik, Tamme kastanje, berk,  Noorse esdoorn, Hazelaar 

ZO hoek: Eiken-Beukenbos en 
Eikenbos,  droge variant 
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Sdh en Vlier. De kruidlaag wordt gedomineerd door braam en Brede 
stekelvaren, op de randen wel Geel nagelkruid, Groot heksenkruid, 
Veelkleurig vergeet-me-nietje, … 

Overige opp: typische Eiken-
Beukenbos, natte variant 

35a 2,11 Sdh 
Beukenbestand (vrij zware) met inmenging van J. lork. In de struiklaag veel 
Tamme kastanje en Gewone esdoorn. In de ijle kruidlaag Brede Stekelvaren, 
Dubbelloof, wat verjonging van Beuk. Vrij veel dood hout. 

Eiken-Beukenbos, natte variant 

36a 0,93 Sdh 
Bestand met zware Beuken en sterke inmenging met Zomereik. In struiklaag 
Gewone esdoorn en Tamme kastanje. In de kruidlaag dominantie met 
braam.  

Eiken-Beukenbos, natte variant 

37a 1,66 Sdh 
Beukenbestand met in struiklaag veel Tamme kastanje en in de kruidlaag 
vooral Brede stekelvaren.  

Eiken-Beukenbos, natte variant 

38a 1,35 
O deel: Zcg 

W deel: Sdh 

Lorkenbestand met inmenging van Douglas en enkele Okkernoten. In de 
struiklaag vooral Wilde lijsterbes en beperkt Hulst en Gewone esdoorn. In 
de kruidlaag absolute dominantie van braam. Op de oostrand is een open 
verruigd stuk met op de rand een rij Zwarte walnoten. Hier worden ook 
houtsnippers gestort! Op westrand mooie Zomereikendreef 

O deel: Eiken-Beukenbos, natte 
variant 

W deel: Eiken-Beukenbos, droge 
variant 

39a 1,70 Zcg 
Homogeen Douglasbestand zonder struiklaag en ijle kruidlaag met Brede 
stekelvaren 

arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, 
droge variant 

59a 1,36 
Sdh en Sep in 
NOhoek 

Gemengd loofhoutbestand met Zomereik, Am. eik en Beuk met enkele 
Douglas in noordelijk deel. Rabatten met vrij diepe (droge) greppels om 5 m. 
In struiklaag vooral berk en Am. eik en wat Tamme kastanje. In de 
kruidlaag vooral Brede stekelvaren en heel wat verjonging van Am. eik. 
Weinig dood hout. 

Eiken-Beukenbos, natte variant 

60a 1,35 Sdh 

Bestand met Zomereik en belangrijke inmenging met Am. eik. Een vrij goed 
ontwikkelde struiklaag met Wilde lijsterbes, berk, Am. eik en Hazelaar. In 
de kruidlaag vooral braam en Brede stekelvaren, ook Dubbelloof. Centraal 
ligt er een opener stuk met nog wat Struikhei en veel verjonging van Am. 
eik, lork, berk.  

Eiken-Beukenbos, natte variant 

61a 1,42 
Sdh en Zcg 
op W rand 

Zomereikenbestand met inmenging van Beuk en Am. eik en enkele Douglas. 
Rabatten met vrij diepe (droge) greppels om 5 m. In de struiklaag veel Am. 
eik, naast Tamme kastanje, Gewone esdoorn, beetje Hazelaar. In de 
kruidlaag vooral Brede stekelvaren en braam in westelijk deel. Verder nog 
Struikhei en Dubbelloof op de rand. Weinig dood hout. Kleine jonge 
aanplant van Beuk.  

Eiken-Beukenbos, natte variant en 
droge variant op W-rand 

62a 1,48 
Sdh en op 
Zrand Zcg 

Gemengd bestand met Zomereik, Am. eik (zware), Douglas en J. lork. In de 
struiklaag veel Am. eik, wat Gewone esdoorn en Hazelaar. In de kruidlaag 
bramen 

Eiken-Beukenbos, natte variant en 
droge variant op Z-rand 

78a 2,48 Zcg 
 ± 20 jaar oude aanplant met loofhout (Tamme kastanje, Beuk, Zomereik). In 
kruidlaag vooral braam, ook Pilzegge 

arme Eiken-Beukenbos en Eikenbos, 
droge variant 

79a 3,41 

ZW hoek: 
Zcg 

Overige opp: 
Sdh 

Zomereikenbestand met bijmenging van Am. eik, J. lork en enkele Thuya’s. 
In struiklaag wat berk, de kruidlaag wordt volledig gedomineerd door 
bramen. Weinig verjonging 

ZW hoek: Eiken-Beukenbos en 
Eikenbos,  droge variant 

Overige opp: typisch Eiken-
Beukenbos, natte variant 

Tabel 17:  overzicht van de bosbestanden in het bosreservaat Bulskampveld 
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3.2.9 Boomsoortensamenstelling en leeftijdsverdeling 

Ongeveer 40% van de bosbestanden in het bosreservaat Bulskampveld bestaat uit aanplanten met naaldhout. 
Het naaldhout bestaat vooral uit oudere aanplanten van Grove den in de zuidoosthoek van het bosreservaat, 
in de oostelijke rand en aan de westzijde van de Aanwijsputten zijn jonge bestanden Japanse lork, waarvan een 
aanzienlijk deel reeds is omgewaaid, aanwezig. Eveneens op de westrand van de Aanwijsputten is er een 
bestand met Europese lork. Verder is er in de noord-westhoek nog een bestand met Douglas en een kleiner 
homogeen bestand met Corsicaanse den ten zuiden van de Aanwijsputten. Verspreid in enkele bestanden (59a, 
61a, 62a) komen kleine groepen met oudere Douglas voor en ook wat zwaardere J. lork (bestanden 33a, 35a). In 
de bestanden 15a en 79a komen verspreid wat Thuya’s voor.  

Ook in de Aanwijsputten zelf is er tussen de verschillende vijvers beperkt naaldhout, vooral Corsicaanse den, 
aanwezig. 

In de bestanden met loofhout is vooral Zomereik en Beuk (noordelijk deel) aanwezig. In de noordelijke 
bestanden komen vrij zware Beuken (tot 2 m omtrek) voor, binnen de begrenzing van de Aanwijsputten is er 
een homogeen Beukenbestand (bestand 13c) met vrij zware bomen aanwezig. 

De verschillende dreven in het bosreservaat bestaat vooral uit Beuk, ten noorden van bestand 79a (deel Vijf 

Beukendreef) zijn de dreefbomen Zomereik, net als tussen de bestanden 33a en 35a (deel Clerckdreef) en langs de 
volledige westrand van het bosreservaat (Blauwhuisdreef). Tussen bestand 36a en 37a zijn de dreefbomen Witte 
paardekastanje, op de oostrand van bestand 38a Zwarte Walnoot en op de oostrand van bestand 39a Douglas. 
In Bijlage 8 zijn de Tansley-opnames van de belangrijste dreven weergegeven.  

In mindere mate komt Ruwe berk voor, maar deze is dominant in bestand 9a. In het westelijk deel is 
Amerikaanse eik in enkele bestanden zowel in de boom- als struiklaag vrij dominant aanwezig. Bestand 12b 
bestaat nagenoeg uitsluitend uit Amerikaanse eik.  

Bestand 78a bestaat uit een niet gedunde aanplant van Tamme kastanje, Beuk en Zomereik. In enkele 
bestanden (o.a. 33a en 35a) is Tamme kastanje dominerend aanwezig in de nevenetage, in deze bestanden is er 
lokaal ook veel opslag van Gewone esdoorn. 

In het gebied van de Aanwijsputten is er in de natte zones opslag van wilgen en Wilde gagel en is ook beperkt 
Zwarte els aanwezig. Zwarte els is ook aanwezig net buiten de Aanwijsputten op de oostrand van bestand 11a. 

3.3 Statistische gegevens 

3.3.1 Bosinventarisatie 

De verwerking van de inventarisatiegegevens in de hiernavolgende tabellen en grafieken gebeurde met 
macro’s die ontwikkeld werden aan het Laboratorium voor Bos, Natuur en Landschap van de K.U. Leuven. De 
volledige basisinventaris wordt weergegeven in Bijlage 14. De inventarisatie gebeurde aan de hand van 
opnamen volgens transecten (zie Kaart 3.6 voor de ligging van de transecten). 
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Diameterverdeling
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Uit bovenstaande grafieken blijkt dat de Japanse lork zowel naar stamtal als grondvlak de algemeenste boom 
is. Tamme kastanje (17%) en Ruwe berk (16%) komen veel voor maar het betreft vooral jongere bomen (klein 
grondvlak).  

Douglas, Grove den en Zomereik werden in aantal binnen de proefvlakken in ongeveer gelijk aantal (9%) 
aangetroffen, maar Douglas en Grove den hebben een groter aandeel in het grondvlak (samen 37%). Verder 
zijn Corsicaanse den en Beuk nog van belang.  

Bij de kleine bomen is Ruwe berk de algemeenste boom (33%), ook is er in enkele bestanden veel opslag van 
Amerikaanse eik (23%) en Tamme kastanje (16%). Ook Pontische rododendron (11%) maakt een aanzienlijk 
deel van de kleine bomen uit. Echte struiksoorten als Wilde lijsterbes en Spork werden maar in klein aantal 
(vooral bestand 16a) aangetroffen.  

3.3.2 Fytosociologische inventaris 

In het bosreservaat onderscheidt men zowel bosbestanden als open terreinen. 

Meer dan 80% (43 ha) van het bosreservaat bestaat uit bos. Ongeveer één vierde van de bosbestanden bestaan 
uit vrij jonge aanplanten (jonger dan 30 jaar) van vooral naalhout.  

Op de droge tot matig natte lemige zandgronden is het natuurlijk bostype het Rijker Zomereiken-Berkenbos 
(Violo-Quercetum roboris). In de oudere loofhoutbestanden binnen het bosreservaat is dit type matig ontwikkeld 
met in de boomlaag Zomereik en Beuk (exemplaren tot 100 jaar), in de struiklaag vooral Tamme kastanje, 
Amerikaanse eik, wat Gewone esdoorn en weinig Hazelaar. De struiklaag is weinig ontwikkeld en wordt 
gedomineerd door bramen en Brede stekelvaren. Gezien deze loofhoutbestanden vooral 19de eeuwse 
heidebebossingen zijn, zijn ze nog onvoldoende ontwikkeld waardoor kensoorten als Dalkruid en Lelietje-der-
dalen ontbreken. Een aantal andere typerende soorten als Wilde kamperfoelie, Valse salie, Pilzegge, 
Adelaarsvaren en ook Rankende helmbloem komen wel beperkt voor. In de jonge bestanden en de monotone 
naaldhoutbestanden is de kruidlaag nagenoeg nog niet ontwikkeld en wordt gedomineerd door bramen. 

Op de westrand van de Aanwijsputten en op enkele plaatsen in de putten zelf komen fragmenten van het 
Oligotroof elzenbroek (Carici laevigatae-Alnetum) voor. Op de westrand van bestand 11a en 11b is langs de 
greppels Zwarte els dominant aanwezig met grotere vlekken veenmos als kenmerkende soort, in de omgeving 
komt ook nog kenmerkende soorten als Koningsvaren en Sterzegge en Dubbelloof voor. In de putten zelf is dit 
type minder duidelijk aanwezig en bestaat het vooral uit wilgenopslag (Grauwe wilg en hybriden) zoals 

Betand 38aBestand 36a 
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bijvoorbeeld ten zuiden van vijver 9.  

3.3.3 Faunistische inventaris 

Voor de faunistische inventaris wordt verwezen naar het beschrijvend gedeelte onder 3.2.2 en de soortenlijsten 
in de bijlagen 12, 13 en 14. 

Hieronder volgen een aantal soorten die de faunistische waarde van het bosreservaat beklemtonen: 

- Er komt een grote populatie van de zeldzamer wordende Poelkikker voor in de vijvers in het bosreservaat; 

- Er zijn grote populaties van in de streek zeldzamere libellen als Viervlek en Smaragdlibel aanwezig. 

- Er komen zeker 6 soorten vleermuizen voor, waar van de soorten Franjestaart, Ruige dwergvleermuis en 
Watervleermuis mogelijks kolonies binnen het reservaat aanwezig zijn. 

- Twee zeldzame wantsen –en waarschijnlijk nog verschillende andere invertebraten- die gebonden zijn aan 
oligtrofe licht zure waters zijn in de vijvers aangetroffen. 

- In de bosbestanden komen vooral soorten gebonden aan (grotere) bossen als Zwarte specht, Boomklever, 
Buizerd, Bosuil, Matkop, … tot broeden. 

3.3.4 Opbrengsten en diensten 

Uit het deel van het Vlaams Gewest werd de laatste 20 jaar geen inkomsten gegenereerd.  
In het provinciaal werd er gedund met een omlooptijd van 12 jaar waarbij telkens ongeveer 600 m³ werd 
gekapt, wat overeenkomt met een opbrengst van ongeveer 12.000 €. 
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4 BEHEERDOELSTELLINGEN 

4.1 Bosfuncties 

4.1.1 De ecologische functie 

Momenteel is op de Vlaamse zandrug het aandeel aan bosreservaten zeer beperkt. Een deel van Wijnendale 
bos, dat net buiten deze zandrug gelegen is en iets rijkere bodemtypes bevat, heeft wel het statuut van 
bosreservaat. Wijnendale bos bestaat hoofdzakelijk uit historisch permanent bos. Het is voor de ontwikkeling 
van een representatief netwerk van integrale bosreservaten in Vlaanderen echter belangrijk om ook een 
voorbeeld van de veldbebossingen op te nemen. Samen met het Rooiveld, dat een geringer aandeel aan arme 
bodems bevat, kan Bulskampveld een belangrijke rol in dit netwerk vervullen. 

De aanwezigheid van kunstmatig gegraven vijvers met een venkarakter en de natte zones ertussen herbergen 
–zeker op West-Vlaams niveau- bijzonder belangrijke ecologische waarden. Een aantal beperkte 
beheermaatregelen zoals kleinschalig plaggen en maaien wijzen op grote potenties en herstelmogelijkheden in 
het gebied van de Aanwijsputten.  

Er werd in consensus met de adviescommissie dan ook beslist dat prioritaire aandacht moet gaan naar het 
herstel/ontwikkeling van de natuurwaarden in het centrale deel, de Aanwijsputten, inclusief het open maken 
van de omgevende overgangszone (bevat de gradiënt: nat, vochtig en het eerste deel van matig droge bodem). Verder 
wordt er gestreefd naar het ontwikkelen van een open corridor tussen dit gebied met vijvers en het 
nabijgelegen erkend natuurreservaat Bornebeek. Hier zijn belangrijke heide- en heischrale relicten aanwezig 
die volop in ontwikkeling zijn en waar op termijn via de corridor uitwisseling kan ontstaan met het gebied van 
de Aanwijsputten. 

Volgende algemene beheerdoelstellingen zijn voor het bosreservaat van toepassing: 

o Spontane ontwikkeling natuurlijke bostypes 

Buiten de zones voor heide-ontwikkeling en de corridor naar de Bornebeek, kunnen na bestrijding van 
agressieve exoten, het dunnen van 2 bestanden en het kaalkappen van 2 bestanden met naaldhout, de 
bosbestanden spontaan ontwikkelen. Dit betekent dat op vrij korte termijn in meer dan 2/3 (> 35 ha) van het 
bosreservaat een nulbeheer zal zijn en het natuurlijk bostype van het Rijker Zomereiken-Berkenbos zich 
verder kan ontwikkelen. In de bestanden waar reeds een aanzienlijk aandeel zwaardere Beuken en 
Zomereiken aanwezig zijn, zal dit bostype op middellange termijn (50 tot 100 jaar) goed ontwikkeld zijn, 
terwijl in de bestanden met monotonere (naaldhout)aanplanten de ontwikkelingsduur meer dan 100 jaar 
zal bedragen. Het klein aandeel reeds goed ontwikkeld oligotroof elzenbroekbos in het bosreservaat zal 
eveneens spontaan kunnen ontwikkelen. Deze spontane ontwikkeling van de bosbestanden zal een 
gunstig effect hebben op fauna gebonden aan oude bomen (vleermuizen, holenbroeders, …) en zal de 
waardevolle mycoflora in de dreven zeker tot middellange termijn behouden blijven. De pionierssituaties 
die zullen ontstaan bij de beperkte kaalkap en de bestrijding van exoten zal  -weliswaar tijdelijk- 
opportuniteiten bieden voor soorten van dergelijke milieus (o.a. broedvogels van struwelen, plantsoorten van 

droge, arme zandgronden, …).  
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Om een betere uitgangssituatie te krijgen wordt bestand 16a met Corsicaanse den en een aanplant met 
loofhout (bestand 78a) éénmalig sterk (tot 40%) gedund. Om een vluggere omvorming naar het natuurlijk 
bostype te krijgen, wordt een homogeen bestand met Douglas en een bestand met J. lork kaalgekapt en 
kunnen deze bestanden spontaan ontwikkelen. 

In de Aanwijsputten zelf zullen de struwelen met Wilde gagel en struikvormige wilgen grotendeels 
behouden blijven, zodat de populaties van Wilde gagel en Geoorde wilg ongeveer op hetzelfde niveau  
zullen blijven. 

o Beheer van agressieve exoten 

Vooral in het provinciaal deel van het bosreservaat is in heel wat bestanden Amerikaanse eik vrij 
dominant aanwezig. Er wordt dan ook tijdens de looptijd van dit beheerplan naar gestreefd om de 
Amerikaanse eik binnen het bosreservaat volledig te gaan verwijderen. Lokaal is Pontische rododendron 
dominant aanwezig in de struiklaag, deze soort wordt eveneens op vrij korte termijn teruggedrongen. Ook 
Amerikaanse vogelkers (en eventueel andere nog niet aanwezig agressieve exoten), wordt verwijderd. Het 
uitvoeren van een strikte nazorg zal belangrijk zijn. 

Na het kappen en verwijderen van deze exoten wordt gestreefd om de ontstane open plekken door 
natuurlijke verjonging van gewenste soorten als Ruwe berk, Zomereik, Wilde lijsterbes, … te laten 
dichtgroeien.   

Om op korte termijn voor een aanzienlijk deel extra dood hout te zorgen, worden een deel (tot 5 
bomen/ha) van de zwaardere (>2 m omtrek) Amerikaanse eiken geringd.  

o Heideherstel en –ontwikkeling 

In het centrale deel van de Aanwijsputten liggen belangrijke potenties naar verdere ontwikkeling van 
(jonge) natte heide, kleine zeggenvegetaties en heischrale vegetaties. Een aanzienlijk deel van het centrale 
deel is door aanplant of spontaan verbost. Om de vermelde zeldzame vegetaties verder te kunnen 
uitbreiden, worden nagenoeg alle bomen in het centrale deel verwijderd en wordt om de 
kieming/vestiging van de gewenste soorten mogelijk het strooisel verwijderd en/of de bovenste laag 
geplagd.  

Voor de doelsoorten van de verschillende vegetaties wordt verwezen naar punt 3.2.3. 

Op vrij korte termijn wordt het volledige gebied van de Aanwijsputten samen met de corridor als één 
begrazingsblok beheerd. 

o Creëren van corridor 

Om een verbinding tussen de Aanwijsputten en de vallei van de Bornebeek te realiseren, wordt een 
corridor met open en half-open vegetaties verder aangelegd en afgewerkt. Momenteel loopt de corridor al 
tot aan de westgrens van het bosreservaat. Bedoeling is om betere migratie tussen de twee natuurkernen 
mogelijk te maken en een zone met herstel van droge heide en heischrale vegetatie te realiseren.  

o Beheer van de vijvers 

Het hydrologisch systeem in en rond de Aanwijsputten dient verder onderzocht te worden. Zolang er niet 
meer duidelijkheid is, wordt het huidig peilbeheer behouden. Eventuele wijzigingen in het waterpeil in en 
rond de vijvers dient goed onderbouwd te worden gezien de kwetsbaarheid van onder meer de natte 
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heidevegetaties. 

Ook dienen de slibbodems en het oppervlaktewater in de vijvers verder onderzocht te worden, om na te 
gaan in hoeverre er potenties zijn voor vestiging of herstel van levensgemeenschappen van voedselarme, 
zure waters.  

o Behoud van fauna van heiden en vennen 

De vijvers zijn belangrijk voor heel wat dieren die gebonden zijn aan zwak zure, voedselarme plassen. Zo 
is er een rijke amfibieën- en libellenfauna aanwezig. Door het zoveel mogelijk vrijstellen van de oevers 
wordt bladval en beschaduwing van de vijvers vermeden. Wel wordt in een aantal delen de wilgen- en 
gagelstruwelen behouden. Door het meer openmaken van het gebied, zal het gebied aantrekkelijker 
worden voor Rode lijstsoorten als Boompieper, Nachtzwaluw, … Ook voor invertebraten van open heide 
zal het gebied aantrekkelijker worden.  

Fauna die een belangrijke verstoring kunnen betekenen, zoals onder meer sommige vissoorten en 
Canadese ganzen, worden uit het bosreservaat verwijderd. Indien onder meer karpers in de vijvers 
zouden worden aangetroffen (momenteel komt er hoogstwaarschijnlijk geen vis voor op de vijvers), worden deze 
afgevist. Canadese ganzen worden, conform de geldende wetgeving, teruggedrongen door eieren 
schudden, vangen in de rui of bestrijden met geweer. Een globale en regionale aanpak voor het 
terugdringen van de Canadese gans is alvast aangewezen.  

4.1.2 De wetenschappelijk/educatieve functie 

Ook deze functie is naast de ecologische van groot belang. Door de zeer hoge potentiële biologische waarden 
die schaars zijn in West-Vlaanderen, zal het wetenschappelijk heel interessant zijn om de evolutie naar herstel 
en de eventuele, nodige bijsturing in het beheer te volgen.   

Door het instellen van een gericht bosreservaat zal het mogelijk maken om de processen van successie van 
plagplek naar natte heide te bestuderen. 

Ook een analyse van de efficiëntie van het gericht beheer op de doelsoorten en –habitats kan worden 
bestudeerd. 

De educatieve functie is beperkt, maar het deel van de Aanwijsputten is te bezichtigen vanuit een schuilhut en 
kan op aanvraag en onder begeleiding voor natuur-educatieve doeleinden bezocht worden. 

4.1.3 De schermfunctie 

Het bosreservaat vervult als onderdeel van een groter boscomplex de milieubeschermende functies die eigen 
zijn aan dergelijke boscomplexen in Vlaanderen. Zo worden heel wat verontreinigende stoffen en fijn stof 
(onder meer afkomstig van de nabijgelegen snelweg) opgevangen en is er de bescherming voor bodem en 
grondwater. Het gebied vormt onder meer het infiltratiegebied voor een zijloop van de Bornebeek. Het bos 
rond de Aanwijsputten vormt een buffer naar de influx van nutriënten uit de omgeving.  
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4.1.4 De recreatieve functie 

Het oostelijk deel van het bosreservaat (29 ha) is volledig afgesloten en niet toegankelijk. Wel is er op de 
zuidrand van de grootste vijver een schuilhut gebouwd die behouden blijft en die toegankelijk is vanaf de 
parking aan het Aanwijs. Door het meer openmaken van de zuidrand van vijver 10 zal het zicht en de 
belevingswaarde van de Aanwijsputten vanuit de schuilhut verhogen. 
Zie voor de toegankelijkheid Kaart 4.3. 

Het westelijk en noordelijk deel van het bosreservaat (23 ha) is voor 
wandelaars en fietsers wel toegankelijk op de Lindekensdreef die 
onderdeel uitmaakt van het drevennetwerk van het provinciaal domein 
Lippensgoed-Bulskampveld. Op de randen van het bosreservaat zijn de 
Kasteeldreef op de oostrand en de Oude Gravier op de zuidrand 
belangrijke recreatieve assen. Ook in de toekomst zullen deze dreven 
toegankelijk blijven. De overige dreven in het niet afgesloten deel van het 
bosreservaat worden met borden en een bareel afgesloten om te 
vermijden dat dode takken of bomen in de dreven gevaar zouden 
kunnen opleveren.  

4.1.5 Cultuurhistorische functie 

De 3 overblijfselen van voormalige munitie-opslagplaatsen 
in bestand 13c dateren hoogstwaarschijnlijk uit de tweede 
wereldoorlog en vormen dan ook cultuurhistorische relicten.  

Deze rechthoekige putten zijn omgeven met een kleine dijk 
(max. 1 m hoog) en zijn ongeveer met een 0,5 m strooisel 
opgevuld. Aan één zijde is er een licht oplopende toegang. 
Waarschijnlijk was er vroeger boven die putten een houten 
constructie aanwezig.  

4.2 Beheerdoelstellingen 

4.2.1 Zones met integraal beheer 

Gezien in het grootste deel van het bosreservaat tijdens de volledige planperiode van dit beheerplan een vrij 
intens beheer zal gevoerd worden (voornamelijk ter beperking van niet inheemse boomsoorten), wordt het volledige 
bosreservaat als een gericht reservaat beheerd. Na de planperiode zal een groot deel van de bosbestanden een 
nulbeheer krijgen. 

4.2.2 Zones met gericht beheer 

In het bosreservaat Bulskampveld wordt dus geopteerd voor een volledig gericht reservaat tijdens de 
planperiode van dit beheerplan.  

Zoals geschreven staat in het uitvoeringsbesluit van 1993 (B. Vl. R. 20.01.93), dient men bij het beheer van een 
gericht bosreservaat met volgende doelstellingen rekening te houden: 

Lindekensdreef 

Relict van munitie-opslagplaats 
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• Behouden en herstellen van de natuurlijke fauna en flora 
• Bevorderen van inheemse of standplaatsgeschikte boomsoorten 
• Stimuleren van natuurlijke verjonging 
• Het bevorderen van ongelijkjarigheid en ongelijkvormigheid 
• Het bevorderen van het ecologisch evenwicht 

Onderstaand worden de beheermaatregelen weergegeven om aan deze doelstellingen te voldoen. 

4.2.2.1 Bosbeheer 

Op Kaart 4.1 wordt de kapregeling per bestand voorgesteld.  

Beheer van agressieve exoten 
In enkele bosbestanden van het bosreservaat zijn vooral Amerikaanse eik en ook wel Pontische rododendron 
vrij dominant aanwezig (zie Kaart 4.1). In beperkte mate is Amerikaanse vogelkers in het bosreservaat 
aanwezig. Gedurende de looptijd van het beheerplan zullen deze exoten intens bestreden worden. 

o Verwijderen van Amerikaanse eik 
In de westelijke helft van het bosreservaat is Amerikaanse eik in enkele bestanden vrij dominerend 
aanwezig en wordt in deze bestanden een intense verwijdering uitgevoerd. Streefdoel is om in de periode 
2008 tot 2011 alle Am. eiken uit de bestanden 15a, 37a, 59a, 60a, 61a, 62a en 79a te verwijderen. 

Binnen het deelgebied van de Aanwijsputten worden de Am. eiken gekapt in kader van het heideherstel 
(zie verder). 

In de bosbestanden worden Am. eiken met een omtrek tot ongeveer 50 cm afgezaagd en behandeld met 
glyfosaat. Ook zwaardere Am. eiken nabij de westelijke rand (Blauwhuisdreef) van het bosreservaat – dus 
in de bestanden 61 en 62a-  worden afgezaagd en worden de stammen afgevoerd.  

Amerikaanse eiken met een grotere omtrek (>1,5 m omtrek) en verder verwijderd van de toegankelijke 
dreven (Lindekensdreef en Blauwhuisdreef) worden dubbel geringd. De eerste drie jaar na het ringen wordt 
nazorg besteed om eventuele uitlopers af te zetten. De geringde bomen zullen normaal afsterven, indien 
de geringde stammen toch blijven uitlopen, kan overgegaan worden tot een behandeling met glyfosaat.  

Tot het derde jaar na de verwijdering wordt er een intensieve nazorg uitgevoerd. Na de nazorg van de 
verwijderde bomen wordt het volledige bosreservaat om de 5 jaar doorlopen als controle op mogelijk 
nieuwe exemplaren.  

o Verwijderen van Pontische rododendron 
Vooral in de omgeving van het rondpunt aan de Kasteeldreef is P. rododendron in enkele bestanden 
dominant aanwezig. In de bestanden 8a, 9a, 13a, 33a, 37a en 69a (zie Kaart 4.1) worden de rododendrons 
in de periode 2008-2011 met de hak- en spuitmethode of door afzetten met stobbenbehandeling of op goed 
bereikbare plaatsen door mechanisch uittrekken, verwijderd. Na het verwijderen van de P. rododendron 
wordt de eerste 3 jaren een intensieve nazorg uitgevoerd, daarna wordt 5-jaarlijks de bestanden doorlopen 
als controle op mogelijke nieuwe exemplaren. In de bestanden 8a, 9a en 33a zal er echter een blijvende 
influx van rododendron zijn, zolang deze op het rondpunt behouden blijven.  
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o Verwijderen van Amerikaanse vogelkers 
Amerikaanse vogelkers komt maar weinig voor in de bosbestanden (onder meer in bestanden 38a en 39a). De 
bestrijding en opvolging gebeurt samen met de bestrijding van de andere exoten.  

Kappen van individuele bomen 
o De 10-tal Thuya’s in de dreef tussen de bestanden 13c en 14a worden gekapt; 

o De Beuken in de dreef tussen 11a en 12b worden over de breedte van de corridor gekapt; 

Individuele bomen of groepjes bomen binnen de Aanwijsputten zelf worden gekapt in kader van heideherstel 
(zie verder). 

Kaalkap van Douglas en J. lork in bestanden 38a en 39a 

De Douglas (1,60 ha) in bestand 39a en J. lork (0,70 ha) in bestand 38a worden tijdens de planperiode kaalgekapt. 
Het bestand 39a wordt in twee fasen kaalgekapt met een tussenperiode van 6 jaar (2010 en 2016), het bestand 
38a wordt nog 6 jaar later (2022) kaalgekapt. Bij de kaalkap wordt zoveel mogelijk takhout mee verwijderd 
(beperken nutriëntentoevoer) en kunnen enkele stammen blijven liggen als dood-hout component. 

Na de kaalkap kunnen de bestanden spontaan ontwikkelen, verjonging van de Douglas en agressieve exoten 
wordt echter wel verwijderd.  

Dunnen in bestand 6a, 16b en 78a 

o Het klein bestandje met Douglas (0,01 ha) in bestand 6a en dat buiten de omheining is gelegen, wordt in 
2010 éénmalig gedund (30%).   

o De Corsicaanse dennen in bestand 16b worden in 2010 nog éénmalig sterk (tot 40% - richtcijfer grondvlak 25 

m²/ha) gedund.  

o De aanplant van Tamme kastanje in de noordelijke helft van het bestand 78a wordt in 2008 nog éénmalig 
sterk (tot 50%) gedund.  

Kappingen in Aanwijsputten 

Zie verder onder Heideherstel. 

4.2.2.2 Beheer dreven 

De dreven binnen de grenzen van het bosreservaat worden niet verder beheerd, tenzij: 

o De Grasdreef van de toegang tot aan de waterleiding TMVW. Dit deel dreef wordt maximaal 1x/jaar 
gemaaid om de toegang te garanderen voor bijvoorbeeld geleide wandelingen of het uitvoeren van 
beheerwerken.  

o Het tracé van de waterleiding wordt door TMVW tweemaal per jaar geklepeld (juni en september) zonder 
afvoer van het maaisel. Het is aangewezen om deze strook mee in de begrazingsblok op te nemen. Om de 
heischrale vegetatie te behouden is het aangewezen om blijvend een maaibeurt in juni uit te voeren. Er 
wordt door het Agentschap met de TMVW overlegd om het beheer van het tracé van de waterleiding over 
te dragen naar het Agentschap voor Natuur en Bos. 

o In de toegankelijke zone, dus langs de Lindekensdreef en het pad naar de schuilhut worden de 
(dreef)bomen die gevaar kunnen opleveren, geveld (of toch ontkroond) en kunnen ze in het nabijgelegen 
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bestand blijven liggen. Dit gebeurt ook voor de dreven op de grens van het bosreservaat namelijk de 
Blauwhuisdreef, de Kasteeldreef en de Oude Gravier. 

4.2.2.3 Beheer vijvers 

o Verwijdering sliblaag: op basis van een slibanalyse wordt nagegaan of ruiming van de sliblaag in de 
vijvers in de Aanwijsputten al dan niet nodig is. Indien namelijk de slibmassa vrij mineralenarm is, kan de 
situatie beter zo gelaten worden. Vijvers 8 (helemaal) en 10 (noordwestelijk en zuidoostelijk deel) komen 
volgens Jo Packet en Luc Denys (INBO) zeker in aanmerking om de laag organisch materiaal te 
verwijderen in de oeverzone en deels in het water (op de waterbodem). 

Voor de afvoer van het slib kan geopteerd worden om dit na het op het droge te brengen, eerst te laten 
inklinken. Daarna wordt het materiaal buiten het bosreservaat afgevoerd.  

o Creëren zachthellende oevers: om meer habitats te creëren voor het vegetatietype ‘Associatie van 
Vlottende bies’ (natuurtype Veelstengelige waterbies – Gewone waternavel vegetatie) is het van belang enkele 
oeverzones van de vijvers zeer zachthellend te laten worden en deze brede oeverzones af te plaggen 
(afschrapen) om een pioniermilieu te creëren. Ook enkele opgehoogde wallen rond en tussen de vijvers 
dienen afgegraven te worden (zie Kaart 4.2). Er dient wel in het oog te worden gehouden dat deze ondiepe 
oeverzones na afplaggen (afschrapen) niet snel ingenomen worden door wilgenopslag. Dus deze opslag 
moet regelmatig gekapt worden.  

- Vijver 7: het dijkje aan de noordelijke rand (50 m) van deze vijver wordt deels afgegraven (± 50 m³); 

- Vijver 8: het dijkje (20 m) in het midden van de vijver wordt deels afgegraven (± 20 m³);  

De minerale grond die vrijkomt bij deze afgravingen, kan in de diepe vijver 4 gebracht worden.  

- Vijver 10: voor de schuilhut wordt de aanwezige hopen aarde niet afgevoerd maar deels genivelleerd 
zodat er een geleidelijke overgang is van de dreef naar de vijver.  

De overige dijkjes in de Aanwijsputten worden behouden. 

o Tot er meer duidelijkheid (zie verder monitoring) is over 
de waterhuishouding wordt het ontwateringspunt ter 
hoogte van vijver 5 opengehouden (zie foto). Dit 
betekent dat bladval voor de uitloop verwijderd wordt 
om verstopping te vermijden.  

o Indien er bodemwoelende vissen, wat momenteel 
hoogstwaarschijnlijk niet het geval is, in de vijvers zou 
voorkomen, worden deze afgevist. Ook de broedende en 
overwinterende Canadese ganzen worden uit het 
bosreservaat verwijderd (zie hoger). 
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4.2.2.4 Heideherstel  

Binnen het gebied van de Aanwijsputten worden de meeste zones opengekapt en geplagd om heideherstel te 
ontwikkelen. In de westrand wordt in de bestanden 11a, 14a en 78a een kaalkap uitgevoerd en geplagd om zo 
een corridor te bekomen met het meer westelijk gelegen reservaat Bornebeek. Zie Kaart 4.1. 
Om na de kaalkap en het plaggen tot goede resultaten (ontwikkeling van heide en heischrale vegetaties) te komen, 
is het nodig om aandacht te besteden aan: 

- Plaggen: bij het plaggen dient afgegraven worden tot op de minerale bodem, dit betekent dat het 
strooisel en organisch materiaal moet verwijderd worden. Verder zijn per bestand richtcijfers 
weergegeven van de dikte van de strooisellaag.  

- Bekalken: zoals reeds in punt 3.1.7.2 beschreven is het op bodems met een lage pH (<5) wenselijk om 
te bekalken. Uit experimenten in onder meer het Zandvoordebos (omgeving Ieper) bleek dat zones die 
na het plaggen werden bekalkt (met een tijdelijke toename van de pH van 4 naar 4,5) duidelijker 
soortenrijker waren met onder meer Fraai en Liggend hertshooi, Liggende vleugeltjesbloem, kleine 
zeggen (Geelgroene zegge, Tweenervige zegge), .. .Voor Struikheide werd geen verschil opgemerkt (zie 

verder artikel ‘Heideherstel in de Ieperboog’ De Bron, O. Dochy en L. Stubbe, 2005). Gezien de gunstige 
resultaten van bekalken, kan best in het merendeel van de geplagde delen in het bosreservaat ook 
bekalkt worden; dit is zeker aangewezen in zones waar de pH van de bodem minder is dan 4,5. Voor 
het bekalken wordt 2 ton/ha gemalen kalk (zonder toevoegingen) gebruikt. Alvast kan beroep gedaan 
worden op de ervaringen opgedaan in de door Provincie West-Vlaanderen recent aangelegde corridor 
ten westen van het bosreservaat waar in de winter van 2006 delen werden bekalkt. 

A. Aanwijsputten 

Heide-ontwikkeling 

Binnen de Aanwijsputten en aangrenzende bestanden wordt er 2,13 ha heideherstel uitgevoerd. In volgende 
bestanden wordt er een kaalkap (stronken kunnen blijven zitten) en plaggen uitgevoerd (zie Kaart 4.1): 

o Bestand 9a: in dit berkenbestand wordt verdere heide-uitbreiding uitgevoerd. 0,76 ha van het bestand 
wordt kaalgekapt (er kunnen enkele berken blijven staan) en wordt bovenste strooisellaag (tot 0,05 m) 
verwijderd.  

o Bestand 12b: dit bestand van 0,27 ha bestaat nagenoeg enkel uit Am. eik en wat Tamme kastanje. Dit 
bestand wordt volledig kaalgekapt en het strooisel (tot 0,15 m) wordt verwijderd.  

o Bestand 12u: deze strook (0,15 ha) tussen de vijvers 4 en 10 werd in het verleden al kaalgekapt maar staat 
nu opnieuw vol met opslag van onder meer berk. De opslag wordt verwijderd en deze zone wordt 
geplagd. Hierbij wordt voldoende diep geplagd zodat het aanwezige organisch materiaal verwijderd 
wordt. De rij (7 ex.) half afgestorven Am. eiken op de zuidrand worden mee verwijderd.  

o Bestand 12a: het bestand (0,27 ha) met Grove den, en Ruwe berk en Zomereik in de nevenetage, ten zuiden 
van vijver 3 wordt kaalgekapt en het strooisel (tot 0,20 m) wordt verwijderd. Bij de 
strooiselverwijdering/plaggen wordt er voor gezorgd dat de gelijk oplopende gradiënt vanaf de vijver 
behouden wordt.   

o Bestand 7b: het klein bestand (0,07 ha) met Grove den ten zuiden van vijver 1 wordt kaalgekapt en het 
strooisel/bovenste toplaag (tot 0,10 m) wordt verwijderd. 
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o Bestand 13a: in dit bestand met Grove den wordt de noordwesthoek (0,39 ha) kaalgekapt en het strooisel 
(tot 0,15 m) wordt verwijderd. De geleidelijke gradiënt moet behouden blijven. 

o Bestand 13u: in deze oostrand van vijver 10 wordt in een strook van 0,17 ha de aanwezige bomen (berk, 
Am. eik) en opslag gekapt en deze zone wordt geplagd (tot 0,10 m). De aanwezige greppels in het bestand 
worden behouden. 

o Vijver 10: de bomen, vooral Cors. den (30-tal) en Am. eik en berk, op het noordelijk schiereilandje (0,04 ha) 
worden gekapt, het strooisel wordt verwijderd en de toplaag geplagd. De meest zuidelijke top wordt niet 
geplagd gezien het voorkomen van een zeldzame ondersoort van Pijpenstrootje.  

Bij de kaalkappen, het plaggen en het afvoeren van het plagsel wordt er voor gezorgd dat de kwetsbare 
centrale paden door de Aanwijsputten niet door (zware) machines worden gebruikt. Wel kan de waterleiding, 
de Vijf Beukendreef en de Clerckdreef gebruikt worden; sowieso moet gebruik van te zwaar of niet aangepast  
materiaal in de Aanwijsputten gemeden worden. 

Verwijderen bomen en struiken op randen vijvers 
Om bladval te beperken en de natuurlijkheid van de Aanwijsputten te verhogen wordt op de kunstmatige 
taluds en op de randen van de vijvers de bomen gekapt en opslag verwijderd (zie Kaart 4.1). Binnen de 
Aanwijsputten worden slechts enkele bomen (berk, Zomereik) behouden ten behoeve van mycoflora en 
(avi)fauna. 

o Verwijderen opslag: alle opslag van berk, Spork, wilgen, … langs de oevers van de vijvers (uitgezonderd 
vijver 5) wordt om de 4 jaar afgezet. De Aanwijsputten worden d.m.v. de twee paden in het gebied in 4 
zones opgedeeld, waarbij in jaar 1 de opslag in het NO-deel (met inbegrip van vijver 1) wordt afgezet, in jaar 
2 de opslag in het ZO-deel (13u en rand 13a), jaar 3 het ZW-deel (rand 13c) en in jaar 4 het NW-deel (12b en 

12u). Het takhout wordt afgevoerd buiten de Aanwijsputten. Ten behoeve van mycoflora gebonden aan 
brandplekken kan het takhout in een niet kwetsbare zone (bijv. ruigte in 5a) opgebrand worden. 

o Rond vijver 10: langs de west- en zuidrand van vijver 10 wordt over een breedte van ongeveer 20 m (0,2 ha) 
de bomen en opslag afgezet. Op de oostrand is dit vooral Tamme kastanje en Am. eik, op de zuidrand is 
dit opslag van wilgen. Hierna wordt om de 4 jaar de opslag verwijderd. 

o Schuilhut: om het zicht vanuit de schuilhut te verhogen wordt in de zone van ± 50 m tussen de dreef en 
vijver 10 de Beuken (20-tal) verwijderd.  

o Tussen de vijvers 3 en 4 wordt het klein bestand (0,05 ha) met Cors. den gekapt en wordt om de 4 jaar de 
opslag verwijderd. 

o Op de oost- en zuidrand van vijver 5 worden de aanwezige Cors. dennen en Am. eiken gekapt. Op deze 
taluds wordt vervolgens om de 4 jaar de opslag verwijderd.  

o Op de noordrand van de vijvers 3, 4 en 5 wordt de opslag van berk en wilg om de 4 jaar in zones  afgezet.  

o In de noordrand van vijver 1 worden de aanwezige lorken en berken gekapt en wordt de opslag om de 4 
jaar afgezet.  

o Bestaande struwelen van Wilde Gagel en wilg (Grauwe wilg, Geoorde wilg en hybriden) buiten de eigenlijke 
vijvers en oevers worden behouden.  
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o Behoud bomen voor mycoflora: op de westrand van vijver 5c worden enkele dennen behouden en ook de 
jonge dennen op het eilandje in vijver 4 worden behouden. 

B. Corridor 

De zuidelijke helft van bestand 78a, bestand 14a en de zuidoosthoek van bestand 11a, samen 2,34 ha, wordt 
kaalgekapt (de stronken kunnen blijven zitten), het strooisel wordt verwijderd en de toplaag (tot 0,10 m) geplagd.  

C. MER en compensatieplicht 

Gezien er in het bosreservaat 4,47 ha bos t.b.v. heideherstel zal kaalgekapt worden, dient er voor de ontbossing 
een MER opgesteld te worden (of een ontheffing hierop aangevraagd te worden) en dient de ontbossing 
gecompenseerd te worden.  

4.2.2.5 Beheer open plekken 

Algemeen is per vegetatietype volgend beheer aangewezen: 

 Natte heide en nat heischraal grasland met als doelsoorten Dopheide, Tweenervige zegge en Liggende 
vleugeltjesbloem: Jaarlijks maaibeheer is vereist. Best gebeurt dit begin augustus waarna eventueel 
nabegrazing met runderen in de maanden september en oktober. Als er later wordt gemaaid, is de kans groot 
dat Pijpenstrootje en/of Riet uitbreidt, wat niet wenselijk is. Indien de uitgangstoestand bestaat uit door 
Pijpenstrootje zwaar gedomineerd en dus - qua soorten - verarmde versie van deze vegetatietypes, met 
andere woorden heeft men te maken met de rompgemeenschap Molinia caurulea, kan het noodzakelijk zijn 
intensiever te  verschralen door tweemaal per jaar te maaien en af te voeren, namelijk eind juni en eind 
augustus (of eind september).  

 Kleine zeggenvegetaties met als doelsoorten Sterzegge, Zwarte zegge en Snavelzegge: Jaarlijks éénmaal maaien en 
maaisel afvoeren, bij voorkeur in de midzomer (begin augustus) gecombineerd met lichte nabegrazing door 
runderen (zie verder bij begrazing).  

 Droog heischraal grasland met als doelsoort Fraai hertshooi: Jaarlijks éénmaal maaien en maaisel afvoeren waarbij 
het kan nodig zijn om ook de strooisellaag te verwijderen.  

 Droge heide met als doelsoorten Struikhei en Kruipbrem: Het heidebeheer moet hier in overeenstemming zijn met 
de cyclus van Struikhei, dit betekent dat de maaifrequentie ongeveer 10 jaar is. Indien blijkt dat de opengemaakte 
heidepercelen te sterk gaan verbossen wordt de opslag verwijderd, daarbij kan een extensief maaibeheer met 
maaien van heide de duurzame verjonging van Struikhei bevorderen. 

Begrazingsbeheer 

Begrazing van de zones met schraalgraslandvegetatie en nabegrazing van de andere open vegetatietypes in de 
Aanwijsputten door runderen lijkt de beste optie omdat koeien de houtopslag (en ook bramen) ook opeten in 
tegenstelling tot schapen, maar er moet rekening gehouden worden met de mogelijke negatieve effecten van 
(jaarrond) koeienbegrazing zoals eutrofiëring van het water in de vijvers (door de uitwerpselen) en de tred 
(vertrappeling oeverzones met kwetsbare soorten van  (doel)natuurtypes). Daarom moet er opgevolgd worden of het 
nodig is om deze kwetsbare oeverzones uit te rasteren.  

Omdat er niet met jaarrondbegrazing zal gewerkt worden maar met een intensieve seizoensbegrazing van 
augustus tot november, zouden deze hogervernoemde negatieve effecten van koeienbegrazing misschien te 
verwaarlozen zijn. Daarom wordt gestart met koeienbegrazing binnen de volledige begrazingsblok, inclusief 
de Aanwijsputten, en kan dit de eerste keer goed opgevolgd worden. Uit organisatorisch oogpunt 
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(beschikbaarheid) lijkt het werken met koeien ook eenvoudiger dan als schapen of geiten worden ingezet. Met 
koeien is er tevens minder risico voor verdrinking en verstrikking in bramenstruweel in tegenstelling tot 
schapen. Begrazing met schapen in heischrale vegetaties gaat vaak ten koste van de soortenrijkdom en levert 
doorgaans geen goede resultaten op. Geiten eten meer houtige opslag dan schapen maar hebben meer de 
drang om uit te breken. Paardenbegrazing heeft een belangrijk nadeel dat de dieren ruimtelijk geconcentreerd 
uitwerpselen deponeren.  

In de periode augustus tot november wordt in de begrazingsblok van 16,5 ha, waarvan maar ongeveer 5 ha 
open plekken, 3 ha vijvers en de rest bos en struwelen, 4 koeien geplaatst. Indien er toch met schapen gewerkt 
wordt, worden er 30 schapen geplaatst. Voor de veebezetting werd enkel de oppervlakte open plekken in 
rekening gebracht. 

Berekening veebezetting: 
Naar Stichting LONL 

Veebezetting (dieren/ha) = (aanbod droge stof) x (opnamefactor) / (aantal begrazingsdagen) x (consumptie per dier) 

Waarbij: 

Aanbod droge stof = 2000 kg/ha/jaar (heischraal grasland) 

 Opnamefactor = 0,5 (seizoensbegrazing) 

 Aantal begrazingsdagen = 120 dagen 

 Consumptie per dier = 12 kg/dag voor paard – 10 kg/dag voor koe – 1,4 kg/dag voor schaa 

De grens van het 16,5 ha grootte begrazingsblok (zie Kaart 4.2) loopt als volgt: ten zuiden van 78a, 14a, 13c, 13a; 
dan ten westen van 5a; vervolgens wordt de waterleidingsstrook gevolgd tot het noorden van 9a waar de 
omheining westwaarts zal doorlopen tot en met bestand 10a; daar buigt ze af naar het zuiden tot 78a waar ze 
ten zuiden van 60a en 62a zal lopen om dan aan te sluiten met de corridor.  

Er wordt 2 km afsluiting (1 m hoge ursusdraad en kastanjepalen om 3 m) rond de begrazingsblok geplaatst en waar 
nodig zal de bestaande omheining hiertoe geoptimaliseerd worden. 

Het is belangrijk dat het seizoen net na het plaggen het begrazingsbeheer kan starten, is dit niet mogelijk 
worden de geplagde delen en de bestaande open plekken jaarlijks gemaaid! 

Maaibeheer 

Om de meest waardevolle en kwetsbare vegetaties te behouden en ontwikkelen is het aangewezen om voor de 
aanvang van de begrazing een aantal zones blijvend te maaien (zie Kaart 4.2).  

 Strook waterleiding: het is aangewezen om het tracé van de waterleiding, zelfs valt ze binnen de 
begrazingsblok, nogmaals te maaien eind juni, dit om te vermijden dat de heischrale vegetatie teveel zou 
gaan verruigen. Indien blijkt dat de paden in de Aanwijsputten zelf te sterk gaan verruigen, kan ook hier 
begin september gemaaid worden.  

 Centrale paden: voor het behoud van vegetatie van natte hei op deze paden worden begin augustus de 
paden nogmaals gemaaid.  

Kleinschalig plaggen 

Naast het plaggen van kaalgekapte bestanden en bepaalde oeverzones van vijvers (zie hoger), is het ook 
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wenselijk dat er verder regelmatig op kleine schaal wordt geplagd in de centrale paden van de Aanwijsputten. 
Dit om de successie opnieuw te laten starten op een voldoende oppervlakte en om zo meer habitats te creëren 
van de doelsoorten van deze jonge natte heide zoals Ronde zonnedauw, Moeraswolfsklauw en de mossoorten 
Grof goudkorrelmos, Violet trapmos en Kroppluisjesmos. De uitgangstoestand van deze pioniersvegetatie 
wordt gerealiseerd door jaarlijks 2 tot 3 kleine stroken (tot 20 m²) op de paden te plaggen (zie Kaart 4.2.). Er 
moet verder onderzocht worden of ook in de strook ten noorden van vijver 6 op beperkte schaal geplagd moet 
worden.  

Indien de bodem pH in de geplagde zones minder is dan 4,5 wordt er bekalkt. 

4.2.2.6 Monitoring 

Verder onderzoek en een goede monitoring moeten zorgen dat de kwetsbare biotopen in de 
Aanwijsputten opgevolgd en verder ontwikkeld kunnen worden.  

− Het is wenselijk dat de toestand van de vijvers zowel abiotisch als biotisch verder gemonitord kan worden 
door het INBO (J. Packet en L. Denys) waaruit suggesties kunnen voortvloeien voor het verder beheer van 
de waterplassen.  

− Waterkwantiteit: De artificiële waterhuishouding (beschreven onder 3.1.2.) moet eventueel bijgestuurd 
worden om te zorgen dat er, vooral in de winter, een betere doorstroming komt in de vijvers en het 
waterpeil niet te veel stijgt (doordat bij langdurige neerslagperioden, zoals meestal voorkomt in de winter, het water 

te veel wordt opgehouden in het vijversysteem). Om het complexe hydrologisch systeem van het gebied 
voldoende te begrijpen en bij te sturen, is diepgaander ecohydrologisch onderzoek in relatie tot het actueel 
oppervlaktewatersysteem vereist. Om inzicht te krijgen in de grondwaterpeilfluctuatie en aanwezigheid 
van eventuele opwaartse grondwaterstroming (kwel), zouden meer piëzometers dan één enkele in de 
Aanwijsputten best geplaatst en opgemeten worden. Ook opvolging van oppervlaktewaterpeilen, in- en 
uitstroompunten, is aangewezen. 

− Waterkwaliteit: De kwaliteit van het grondwater in deze piëzometers en ook het oppervlaktewater (de 
vijvers) wordt best ook gemonitored, opvolging gebeurt best door INBO. 

− Bekalken: om het effect van de bekalking in de geplagde zones op te volgen, is het nodig om de eerste jaren 
na de bekalking de bodem pH jaarlijks te meten en door pq’s de evolutie van de vegetatie op te volgen. 

− Begrazing: na het instellen van de koeienbegrazing wordt gedurende zeker de eerste drie jaren de eventuele 
eutrofiëring van de vijvers en de tredschade in de centrale dreven opgevolgd. 

− Geplagde zones: in deze zones wordt het vestigen van doelsoorten, de ontwikkeling van de vegetatie en het 
dichtgroeien opgevolgd. 
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5 BEHEERRICHTLIJNEN 

5.1 Maatregelen om de natuurlijke fauna en flora te herstellen of 
te behouden 

Hiertoe worden de volgende inrichtings- en beheermaatregelen voorzien: 

− Herstellen van heidevegetaties en heischrale vegetaties door kaalkap en plaggen; 

− Maai- en begrazingsbeheer in de open plekken; 

− Spontane ontwikkeling van de bosbestanden. 

5.1.1 Tegengaan van negatieve invloed vermestende depositie 

5.1.1.1 Brongerichte maatregelen 

Op middellange termijn wordt inzake vermestende depositie in Vlaanderen gestreefd naar een doelstelling 
van 29 kg N/ha.jaar (MIRA-T, 2004). Ook bij deze sterk verminderde depositie wordt de kritische last voor 
vermesting van alle vegetatietypes in het studiegebied overschreden. Er kan dan ook besloten worden dat 
deze middenlange termijn doelstellingen niet volstaan voor het verhinderen van de negatieve invloed van 
de vermestende deposities op het studiegebied.   

Lange termijnsdoelstellingen inzake stikstofdeposities zijn niet opgenomen in het MINA-plan 3. Wat 
atmosferische deposities van verzurende componenten betreft streeft het plan op lange termijn (2030) naar: 

• Een depositie waarmee voor de meeste bosecosystemen een duurzame toestand wordt bereikt, wat wil 
zeggen dat de kritische last (zie Tabel 5 en Tabel 6) niet verder wordt overschreden.  

• Een gebiedsgericht verder terugdringen van de depositie tot onder de kritische last van kwetsbare 
ecosystemen (o.a. heide op zandgronden en basenarme vennen) 

5.1.1.2 Effectgericht natuurbeheer 

Gezien de ontoereikendheid van de huidige brongerichte maatregelen in zake beperking van vermestende 
depositie op korte en middenlange termijn zijn lokale effectgerichte maatregelen noodzakelijk voor het 
beperken van de negatieve invloed van deze vermestende depositie op de sterk bedreigde natuurwaarde van 
het studiegebied. 

Deze effectgerichte maatregelen omvatten: 

• Baggeren - optioneel 
Aangerijkte en verzuurde oeverkruidvennen kunnen zich herstellen door afschrapen van de bodem. Het 
herstel is van korte duur indien de bronnen van vermesting en verzuring blijven bestaan. 

• Afgraven 
• Plaggen 
• Bekalken 
• Maaien met afvoer van het maaisel 
• Kappen 
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• Omvorming van naald- naar loofhout 

Een omvorming van naaldhout naar loofhout heeft gunstige effecten op bossen die hoge doses van 
verzurende en vermestende stoffen ontvangen. De gunstige effecten manifesteren zich op 4 vlakken: 

- loofbomen zijn minder gevoelig voor stikstofdeposities, 
- ze hebben een ijlere kroon waardoor ze minder verontreinigingen vangen, 
- ze nemen meer stikstof op dan naaldbomen zodat een houtkap meer stikstof verwijdert en 
- loofbomen hebben een betere strooiselkwaliteit.  

5.2 Maatregelen om de inheemse boomsoorten te bevorderen 
Het bestrijden van Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Rododendron en ook het kappen van 
naaldbomen bevoordeelt de ontwikkeling van inheemse boomsoorten. 

5.3 Maatregelen om de natuurlijke verjonging te stimuleren 
Het kappen van de niet inheemse boom- en struiksoorten creëert mogelijkheden voor natuurlijke verjonging. 
In het bosgedeelte wordt op het kappen van exoten na volledig voor spontane processen en natuurlijke 
dynamiek gekozen. In het deel van de Aanwijsputten wordt door het openkappen meer kansen gecreëerd voor 
verjonging van struikvormige wilgen en Wilde gagel. 

5.4 Maatregelen om de ongelijkjarigheid en ongelijk-vormigheid 
te bevorderen 

Door het verwijderen van de exoten wordt de natuurlijke verjonging gestimuleerd waardoor de 
ongelijkjarigheid en de ongelijkvormigheid van de bestanden nog zal toenemen. Ook door de dunningen en de 
keuze voor spontane processen wordt de structuur in de bestanden verhoogd. 

5.5 Maatregelen om het ecologisch evenwicht te bevorderen 
Het toelaten van spontane processen in de blokken 3 en 4 van het gerichte reservaat, evenals in het integrale 
reservaat (na een beperkt inleidend beheer), biedt waarschijnlijk de beste garantie voor een ecologisch evenwicht 
in het bosreservaat. 

Het verwijderen van de exoten in het bosreservaat bevordert eveneens het evenwicht van een meer natuurlijk 
ecosysteem. 

5.6 Bosbouwtechnische aspecten van het beheerplan 
Het dunnen van de bestanden 16b en een deel van 78a is éénmalig.  

Het afzetten van de opslag in de Aanwijsputten gebeurt minimaal om de 4 jaar.  

5.7 Behoud cultuurhistorische waarden 
De 3 overblijfselen van voormalige munitie-opslagplaatsen in bestand 13c dateren hoogstwaarschijnlijk uit WO 
II. Het is vrijwel uitgesloten dat er nog oorlogsmateriaal in aanwezig is (de vijvers zijn in de jaren ’60 grotendeels 

vergraven). Deze opslagplaatsen zullen zeker behouden worden als cultuurhistorisch relict.  
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5.8 Kap- en beheerregeling 
Zie ook overzichtstabel Tabel 19. 

Tabel 18: kap- en beheerregeling 

bestand Beheermaatregel Opp 
(ha) 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

6a Dunning van Douglas 0,10   X                  

7a Eindkap en plaggen 0,07   X                  

8a Verwijderen P. rododendron 0,25 X                    

9a Eindkap en plaggen  zuidelijke helft 0,68   X                  

9a Bestrijden P. rododendron 0,20 X                    

11a Eindkap en plaggen ZO-hoek 0,25   X                  

12a Eindkap en plaggen 0,27   X                  

12b Eindkap en plaggen 0,27   X                  

12u Verwijderen opslag en plaggen 1,53   X                  

13a Eindkap en plaggen N-deel 0,40   X                  

13c Kap van Beuken voor schuilhut 0,10 X                    

Aanwijsputten Kaalkap van kleine bestanden bomen  tussen 
de vijvers + plaggen  

0,1   X                  

Aanwijsputten In zones afzetten opslag rond vijvers (4-
jaarlijks) 

-    X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Aanwijsputten Afgraven van dijkjes aan vijver 7 en  8 en 
nivelleren aan zuidrand vijver 10 

-   X                  

Aanwijsputten Instellen van begrazingsbeheer 16,5    X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Aanwijsputten Maaien van centrale paden begin augustus 500m X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Aanwijsputten Kleinschalig plaggen op centrale paden - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

14a Eindkap en plaggen 1,50   X                  
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15a Verwijderen Am. eik 0,50 X X X X                 

16b Dunnen Corsicaanse den 1,10   X                  

33a Verwijderen Am. eik 0,10 X X X X                 

37a Verwijderen Am. eik 0,50 X X X X                 

38a Kaalkap 0,69              X       

39a Kaalkap in twee fasen 1,61  X      X             

59a Verwijderen Am. eik en rododendron 0,32 X X X X                 

60a Verwijderen Am. eik en rododendron 0,73 X X X X                 

61a Verwijderen Am. eik en rododendron 0,48 X X X X                 

62a Verwijderen Am. eik en rododendron 0,44 X X X X                 

78a Eindkap en plaggen zuidelijk deel 0,90   X                  

78a Dunnen Tamme kastanje noordelijk deel 1,18 X                    

79a Verwijderen Am eik  2,05 X X X X                 

bosreservaat Nazorg van bestrijding Am. eik en 
Rododendron 

  X X X X X X              

bosreservaat Controle op nieuwe exemplaren agr. exoten       X     X     X     

Lindekens-
dreef 

Veiligheidskappingen langs dreef 450m X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Clerkdreef Kappen van 10 Thuya’s - X                    

TMVW-leiding Na overdracht maaien in juni en september 
met afvoer, eventueel mee op te nemen in 
begrazingsblok 

660m X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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6 BIJZONDERE BEHEERRICHTLIJNEN 

6.1 Bosbouwkundige werken 

6.1.1 Bosverjongingsprogramma 

Stimuleren van de natuurlijke verjonging. 

6.1.2 Bebossings- en herbebossingswerken 

Enkel natuurlijke verjonging. 

6.1.3 Omvormingen 

De naaldhoutbestanden in 38a en 39a worden binnen de looptijd van het beheerplan volledig omgevormd 
naar inheems loofbos. 

6.1.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 

Niet van toepassing. 

6.1.5 Werken ter preventie van bosbranden (art. 100) 

Er zijn geen werken voorzien ter preventie van bosbranden. Gezien de erg beperkte aanwezigheid van 
gesloten naaldhoutbestanden en het in delen vochtig karakter is het bosreservaat immers weinig 
brandgevoelig. 

6.2 Werken met betrekking tot de fytosociologische, faunistische, 
bodemkundige of landschappelijke waarde 

6.2.1 Flora 

Het beheer in de Aanwijsputten is er specifiek op gericht om zeldzame plantensoorten en soorten van de Rode 
lijst in stand te houden, te laten uitbreiden of opnieuw te laten vestigen (zie hoger). 

6.2.2 Mycoflora 

De waardevolle mycoflora in de dreven zal zeker tijdens de looptijd van het beheerplan behouden kunnen 
blijven en in de Aanwijsputten blijven enkele Grove dennen staan om de daar zeer zeldzame voorkomende 
paddenstoelen te behouden.  

6.2.3 Fauna 

Als maatregelen die ook de fauna bevoordelen, zijn onder meer te vermelden: 

- Het ringen van een deel van de Am. eiken zal extra dood hout aanleveren; 
- Het uitbreiden van de heidevegetaties zal interessant zijn voor heel wat zeldzamere invertebraten, 
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broedvogels, reptielen, … 
- Het vrijmaken van de oevers van de vijvers is interessant voor amfibieën en invertebraten. 

6.2.4 Bodem 

Het plaggen en de strooiselverwijdering zal maar een beperkte invloed hebben op de bodem. 

6.2.5 Landschap 

Het opnieuw open maken van het Aanwijsputten zal het landschap in het centrale deel van het bosreservaat 
beperkt wijzigen. De aanleg van de corridor zal een grotere invloed hebben op het landschap maar door de 
aanwezigheid van structuurrijke open plekken en geleidelijke bosovergangen zal dit deel natuurlijker 
overkomen. De kaalkappen in het noorden van het bosreservaat zullen tijdelijk het landschap wijzigen, maar 
door natuurlijke verbossing zal het landschap vrij vlug opnieuw gesloten worden. 

6.3 Uitzonderlijke werken, die een wijziging van de ecologische 
kenmerken tot gevolg hebben zoals genoemd in artikel 30 van 
het Bosdecreet 

Bosreservaten hebben een zeer belangrijke ecologische functie: zij vormen belangrijke locaties voor het behoud 
van zeldzame bostypes, processen en soorten. Om deze maximaal te beschermen zijn een aantal handelingen 
opgenomen in artikel 30 van het bosdecreet, verboden in de bosreservaten.  

Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten, reglementen en de ontheffingen opgenomen in het 
beheerplan, is het in de bosreservaten verboden: 

1. planten of onderdelen van planten te verwijderen; 

2. opgravingen of extracties van materiaal uit de bodem of uit de ondergrond te verrichten; 

3. werkzaamheden uit te voeren die niet in het beheerplan zijn opgenomen en die van aard zijn wijzigingen aan te brengen 
in de mineralogische en paleontologische sites, de archeologische grondvesten, het landschap, het reliëf, de natuurlijke 
waterhuishouding, de bodemvruchtbaarheid, de zuiverheid en het regime van de waterlopen, de vegetatie en de inheemse 
flora en fauna; 

4. dieren en planten te introduceren; 

5. vuur te maken behalve wanneer zulks nodig is als beheersmaatregel, als fytosanitaire maatregel bij wet verplicht of als 
onderdeel van een wetenschappelijk experiment; 

6. bronnen, veen- of turflagen te wijzigen; 

8. sport te beoefenen; 

10. bestrijdingsmiddelen te gebruiken; 

11. meststoffen te gebruiken; 

12. keten, loodsen, tenten of andere constructies te plaatsen, zelfs als die slechts tijdelijk zijn. 

In afwijking van artikel 30 van het Bosdecreet is het toegestaan sport te beoefenen (wandelen, joggen, fietsen) 
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op de Lindekensdreef en Beukendreef. In functie van wetenschappelijk onderzoek kan één of meerdere 
verbodsbepalingen een ontheffing aangevraagd worden.  

Voor het heideherstel is er een uitzondering nodig op  verbodsbepaling 1 , 2 en 11 (bekalken). 

Verder is een uitzondering op het gebruik van bestrijdingsmiddelen toegestaan in functie van de bestrijding 
van Amerikaanse eik, Pontische rododendron en Amerikaanse vogelkers. Indien mechanische methodes 
(ringen, uittrekken) falen, kan overgegaan worden tot een behandeling met glyfosaat. Volgende prioriteit geldt 
wat betreft aan te wenden methode : 

1. hak- en spuitmethode 
2. stobbebehandeling 
3. bladbehandeling (enkel bij hoge uitzondering aan te wenden) 

Door onvoorziene omstandigheden kan het noodzakelijk zijn bepaalde beheersdaden uit te voeren die niet 
voorzien zijn in het beheerplan, of af te wijken van de voorziene timing. 
Deze afwijkingen kunnen enkel uitgevoerd worden na grondige motivering en uitdrukkelijke toestemming 
van de adviescommissie. Voor grotere nieuwe beheermaatregelen dient tevens het beheerplan gewijzigd te 
worden. 

6.4 Uitzonderlijke werken, die een wijziging van de ecologische 
kenmerken voor gevolg hebben, zoals bedoeld in de artikelen 
30 en 97, en waarvoor de adviescommissie voor de 
bosreservaten moet worden gehoord 

Artikel 30 van het bosdecreet vermeldt: 

Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten, reglementen en de ontheffingen 
opgenomen in het beheerplan, is het in de bosreservaten verboden: 
 
7. dieren te verdelgen, te verplaatsen of te vangen, hun jongen, eieren, nesten of schuilplaatsen te storen, tenzij een 
machtiging door het Bosbeheer werd uitgereikt, de commissie gehoord; 

9. te jagen, tenzij daarvoor machtiging werd verleend door het Bosbeheer, na de adviescommissie gehoord te hebben; 

6.5 Richtlijnen m.b.t. de sociale functie (art. 10) 

6.5.1 Toegankelijkheid 

De Lindekensdreef en het pad naar de schuilhut zijn toegankelijk (zie Kaart 4.3). De overige delen van het 
bosreservaat zijn niet toegankelijk, wel blijven steeds geleide bezoeken op aanvraag mogelijk.  

6.5.2 Maatregelen ter bescherming van flora, fauna, bosverjonging m.b.t. de 
bosrecreatie 

Door het deels afsluiten van een aantal dreven in de westelijke zone van het bosreservaat wordt de verstoring 
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in het bosreservaat verminderd. 

6.5.3 Richtlijnen in verband met de jacht 

Er wordt niet gejaagd –tenzij in kader van het bestrijden van soorten als o.a. Canadese gans- in het 
bosreservaat  

Bulskampveld en dit zal in de toekomst ook zo blijven.  
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Beheerswerk waar tijdstip opmerkingen 

Aanwijsputten + corridor        (= 7a, 7b, 9a, 11a, 11b, 12a, 12b, 12u, 13a, 13b, 13c, 14a en 78a – 15,2 ha) 

    

Heideherstel    

Kaalkap en plaggen en afvoer plagsel Aanwijsputten, 9a, deel 11a , 14a en 
zuidelijk deel 78a  (= 4,5 ha) 

2010  

Kleinschalig plaggen (2 tot 3 stroken van 20m²) centrale paden jaarlijks  

Bekalken (delen?) geplagde zones zie boven 2011 (winter-voorjaar)  

Monitoring geplagde zones zie boven vanaf 2011  

Begrazingsbeheer     

Plaatsen van afsluiting  2 km rond begrazingsblok 2010  

Seizoensbegrazing van augustus tot november met 4 
koeien 

Begrazingsblok van 16,5 ha vanaf 2011  

Vijverbeheer    

Afgraven dijkjes noordrand vijver 7 en midden vijver 8 2010 minerale grond kan in vijver 4  

Nivelleren – creëren zachthellende oever zuidrand vijver 10 2010  

Vrijhouden van ontwateringspunt aan vijver 5 jaarlijks bladval verwijderen 

Verder onderzoek (slibbodem, waterhuishouding, …) en 
monitoring  

 
vanaf 2008 

op basis van onderzoek ev. Bijkomende maatregelen (o.a. 
verwijderen sliblaag) 

Kappen bomen en struiken    

Kap van kleine bestanden bomen ten noorden van vijver 1, tussen vijver 3 
en 4, oost- en zuidrand vijver 5 en ten 
zuiden van bestand 9a 

2010  

Afzetten opslag rond de vijvers 
alle vijvers met uitzondering van 
westrand vijver 5 

vanaf 2011 vanaf 2008 de opslag langs het centrale pad verwijderen 

Kap van Beuken voor schuilhut ten noorden van Vijf beukendreef 2008  
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Maaibeheer    

Maaien centrale paden   jaarlijks begin augustus  

Maaien waterleiding ? (na overdracht)  jaarlijks eind juni Bij verruigen ook nog es maaien in september 

Overig bosreservaat (36,1 ha) 

Drevenbeheer    

Kappen van 10 Thuya’s langs de Clerckdreef  2008 stammen blijven liggen 

Kap van enkele Beuken in begin Berkentakdreef ter hoogte van corridor 2010 stammen blijven liggen 

Veiligheidskappingen rand toegankelijke dreven 
langs Blauwhuisdreef, Kasteeldreef, 
Oude Gravier en toegang naar schuilhut 

jaarlijkse controle gekapte bomen blijven in bestand liggen 

Afsluiten dreven met borden en bareel op westrand 
reservaat 

Hoogtedreef, Berkentakdreef en Vijf 
Beukendreef en dreven ten noorden van 
Lindekensdreef 

2008  

Exotenbeheer    

Verwijderen Am. eik westelijk deel (vooral in provinciaal deel) 2008 tot 2011 deel van zwaardere bomen worden geringd 

Verwijderen P. rododendron vooral in 8a, 9a en 33a 2008 tot 2011 bij voorkeur stobbenbehandeling of mechanisch uittrekken 

Nazorg van verwijderde exoten 
volledig bosreservaat vanaf 2009 tot 3 jaar na 

laatste verwijdering 
 

Controle op nieuwe exemplaren van exoten volledig bosreservaat vanaf 2013 vijfjaarlijks  

Kaalkap  

van naaldhoutbestanden in NO hoek bosreservaat 

 

38a en 39a 

- 2010: helft 39a 
- 2016: andere helft 39a 
- 2022: 38a 

Verwijderen van takhout en laten liggen van enkele stammen 

Dunnen 
- 6a (50%) 
- 16b (40%)  
- noordelijk deel 78a (50%) 

- 2010 
- 2010 
- 2008 

 

Tabel 19: overzichtstabel beheerswerken 
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7 OPENBAARHEID BEHEERPLAN 
Het beheerplan is ter beschikking gesteld aan de leden van de adviescommissie van het bosreservaat 
Bulskampveld (ledenlijst adviescommissie zie Bijlage 13). 

Het beheerplan voor het bosreservaat Bulskampveld ligt ter inzage bij: 

 Centrale diensten Agentschap voor Natuur en Bos, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert-II laan 20 bus 
8, 1000 Brussel 

Contactpersoon: ir. Bernard van Elegem      Bernard.vanelegem@lne.vlaanderen.be 

 

 Houtvesterij Brugge, Zandstraat 255 bus 3, 8200 Sint-Andries (Brugge) 

Contactpersoon: ir. D. Maddelein 

 

 Provincie West-Vlaanderen, Dienst MINAWA, Koning Leopold III laan 41, 8200 Sint-Andries (Brugge) 

Contactpersoon: Johan Mahieu 
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8 MAATREGELEN IN DE ONMIDDELLIJKE 
OMGEVING VAN HET BOSRESERVAAT OM 
NADELIGE BEÏNVLOEDING VAN BUITENAF 
TE STOPPEN (ARTIKEL 29) 

8.1 Aard en doelstellingen van deze maatregelen 
Het bosreservaat is volledig omgeven door gronden van de Provincie West-Vlaanderen of van het Vlaams 
Gewest en is dan ook vrij goed gebufferd tegen nadelige invloeden van buitenaf.  

8.2 Beheersovereenkomsten 
Niet van toepassing. 
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Bijlage 1:  

Ministerieel Besluit houdende de aanwijzing van ‘Het Bulskampveld’ als 
bosreservaat  
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Bijlage 2:  

Synthesenota en advies INBO met betrekking tot oprichting bosreservaat 
‘Bulskampveld’ (2003)  
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Bijlage 3:  

Kadastrale plan met legger 

(zie ook Kaart 2.1) 
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Bijlage 4:  

Instandhoudingsdoelstellingen NATURA 2000 habitats die in het 
bosreservaat Bulskampveld voorkomen (Heutz G. & Paelinckx D., 2005) 
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Bijlage 5: Waterkwaliteitsgegevens vijvers Aanwijsputten 

 

Project Na Fe PO4-P NO3-N NO2-N NH4-N SO4 Cl TP Ca Si chl BOD COD pH O2 O2 EGV HCO3

Eenheid mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l µg/l mg O2/l mg O2/l   mg/l % µs/cm mg/l 

VLINA 
97/02: 911 

15.0 0.52 0.01 0.37 0.005 0.12 35.5 24.5 <0.07 12.5 8.48 29.6 1.4 36.5 5.8 9.0 85 179 - 

ESHER 
Vijver 1 

- - <0.1 4.6 - 1 - - - 5.2 - - - - 5.9 - - 146 46 

ESHER 
Vijver 4 

- - <0.1 0.48 - 1.5 - - - 4.7 - - - - 7.3 - - 160 12 

 

Voor de berekening van de mediaan in onderstaande tabellen van pH, totaal fosfor en chlorofyl a werd de 
helft van de detectielimiet genomen. Deze waarden staan in italic vermeld. 

pH VMM873187 VMM873189 VMM873190

Aug-99 5.6 4.4 7.4 

Oct-99 5.7 5.6 6.6 

Mar-00 6.7 5 4.7 

May-00 5.1 4.2 4.9 

Sep-00 5.8 7.2 7.7 

Nov-00 6.2 6.4 6.7 

Mar-01 4.4 4.1 4.5 

Jun-01 5.3 5.4 5.6 

Sep-01 6.9 6.2 6.5 

Dec-01 6 5.5 6.1 

Sep-03 6.9 6.6 6.6 

Gemiddelde 5.9 5.5 6.1 

Mediaan 5.8 5.5 6.5 

 

Totaal P VMM873187 VMM873189 VMM873190 

Mar-00 1.16 0.96 0.31 

May-00 <0.15 <0.15 <0.3 

Sep-00 <0.3 <0.3 <0.3 

Nov-00 0.36 0.38 0.31 

Mar-01 <0.15 <0.15 <0.15 

Sep-01 <0.48 <0.48 <0.48 

Dec-01 <0.48 <0.48 <0.48 

Gemiddelde 0.3 0.3 0.2 

Mediaan 0.24 0.24 0.24 



Beheerplan bosreservaat Bulskampveld - BIJLAGEN 

ESHER                              juli 2007 

 

Chlorofyl a VMM873187 VMM873189 VMM873190 

Mar-00 70 10 31 

May-00 10 146.8 25. 6 

Sep-00 20 483 10 

Nov-00 - - 0.31 

Sep-01 10 - 113 

Gemiddelde 27.5 213.3 36.0 

Mediaan 15 146.8 25. 6 
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Bijlage 6: Selectie typespecifieke soorten van watertypen Zm en Czb 

Soorten aangeduid met ‘B’ zijn bijzondere soorten (Leyssen et al., 2005). Soorten aangeduid met ‘Bwvl’ zijn 
typespecifieke soorten die voor West-Vlaanderen ‘bijzonder’ genoemd mogen worden. Soorten die actueel 
voorkomen in en rond de Aanwijsputten zijn met * aangeduid; deze die hier niet meer voorkomen zijn 

aangeduid met - en soorten die ooit in de ruime omgeving gevonden zijn worden met ° aangeduid.  

Wetenschappelijke naam Zm Czb 

Apium inundatum  B B 
Baldellia ranunculoides° B B 
Baldellia repens B B 
Callitriche hamulata Bwvl Bwvl 
Carex canescens Bwvl Bwvl 
Carex demissa* Bwvl Bwvl 
Carex echinata* Bwvl Bwvl 
Carex elata Bwvl Bwvl 
Carex lasiocarpa° B B 
Carex limosa B B 
Carex panicea* Bwvl Bwvl 
Carex rostrata* Bwvl Bwvl 
Carex viridula Bwvl Bwvl 
Carex viridula var. pulchella B B 
Carx nigra* Bwvl Bwvl 
Centunculus minimus Bwvl B 
Cicendia filiformis B B 
Comarum palustre Bwvl Bwvl 
Deschampsia setacea° B B 
Drosera intermedia Bwvl - 
Drosera rotundifolia Bwvl - 
Elatine hexandra Bwvl Bwvl 
Eleocharis acicularis Bwvl Bwvl 
Eleocharis multicaulis* Bwvl Bwvl 
Eriophorum gracile B B 
Eriophorum polystachium° Bwvl Bwvl 
Hammarbya paludosa B B 
Hydrocharis morus-ranae Bwvl Bwvl 
Hypericum elodes° Bwvl Bwvl 
Isoetes echinospora B B 
Juncus filiformis B B 
Littorella uniflora Bwvl Bwvl 
Lobelia dortmanna B B 
Luronium natans B B 
Lycopodiella inundata* B B 
Lythrum portula Bwvl Bwvl 
Menyanthes trifoliata B B 
Myrica gale* Bwvl Bwvl 
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Myriophyllum alterniflorum B B 
Myriophyllum verticillatum - B 
Narthecium ossifragum B - 
Nitella flexilis Bwvl Bwvl 
Nitella gracilis B B 
Nitella translucens Bwvl Bwvl 
Nuphar pumila B B 
Nymphaea alba* Bwvl Bwvl 
Pedicularis palustris Bwvl B 
Peucedanum palustre Bwvl Bwvl 
Pilularia globulifera Bwvl Bwvl 
Pinguicula vulgaris B B 
Potamogeton berchtoldii - Bwvl 
Potamogeton gramineus B B 
Potamogeton natans Bwvl Bwvl 
Potamogeton obtusifolius Bwvl Bwvl 
Potamogeton polygonifolius* Bwvl Bwvl 
Radiola linoides- B B 
Ranunculus ololeucos* B B 
Ranunculus tripartitus B B 
Rhynchospora alba Bwvl - 
Rhynchospora fusca Bwvl - 
Scheutzeria palustris B - 
Scirpus fluitans* Bwvl Bwvl 
Scutellaria minor* - Bwvl 
Sparganium angustifolium B B 
Sparganium natans B B 
Sphagnum sp.* Bwvl Bwvl 
Subularia aquatica B B 
Utricularia australis Bwvl Bwvl 
Utricularia intermedia B B 
Utricularia minor B B 
Utricularia ochroleuca B B 
Utricularia vulgaris - Bwvl 
Vaccinium oxycoccus B - 
Wahlenbergia hederacea - B 
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Bijlage 7:   Literatuur standplaatsvereisten zachtwatervegetaties 

 (bron: adviesnota INBO Denys L. et al., 2005 ‘Algemene schets van fysisch-chemische 
waterkwaliteitsdoel-stellingen voor zachtwatervegetaties m.b.t. de Kraenepoel te Aalter) 

Aanleiding 
In deze nota, opgesteld op verzoek van AMINAL Afdeling Natuur, Oost-Vlaanderen en de Gemeente Aalter, 
wordt aan de hand van recente literatuur een beknopt overzicht gegeven van richtwaarden m.b.t. de 
waterkwaliteit voor soortenrijkere zachtwatervegetaties en dit in het kader van de ontwikkeling van dergelijke 
vegetaties in de Kraenepoel. 

Watervegetatie als leidraad 
Vertrekkend van de door Murphy (2002) opgesomde plantensoorten voor N-Europese zachte en marginaal 
zachte wateren (opgevat als wateren met een Ca-concentratie tot ca. 10(15) mg L-1), kunnen aan de hand van 
de door Hoste (2001) gegeven synthese van floristische waarnemingen in en rond de Kraenepoel sinds de 19e 
eeuw en de vegetatieveranderingen tot op heden (Hoste 2000, 2003, eigen waarnemingen), een aantal 
vaatplanten aangeduid worden die als specifieke doelsoorten voor de waterpartij in aanmerking komen. 
Rekenen we hiertoe enkel soorten die met zekerheid ooit (= tot op heden) in de Kraenepoel zijn waargenomen 
en bovendien eerder specifieke standplaatsvereisten stellen i.f.v. de waterkwaliteit23, dan betreft het Apium 
inundatum, Baldellia ranunculoides24, Elatine hexandra, Eleocharis acicularis, E. multicaulis, Hypericum elodes, 
Littorella uniflora, Lobelia dortmanna, Luronium natans, Myriophyllum alterniflorum, Pilularia globulifera, 
Potamogeton berchtoldii, P. obtusifolius, Scirpus fluitans en het kranswier Nitella translucens. Deze lijst omvat 
geenszins alle taxa die het streefbeeld in zijn geheel karakteriseren, noch stemt ze volkomen overeen met de 
vermoedelijke potenties (bepaalde soorten zijn wellicht definitief verdwenen), maar dient louter als leidraad 
om een kader te schetsen voor de waterkwaliteitsdoelstellingen. Meer algemeen worden in de nagestreefde 
watervegetatie isoëtiden, pepliden, parvopotamiden, myriophylliden, nymphaeïden en chariden tot de meest 
karakteristieke groeivormen gerekend (waarvan isoëtiden als meest kritische groep), met daarbij ontwikkeling 
van vegetaties die in hoofdzaak aanleunen bij het Nitellion flexilis, het Parvopotamion en de Littorelletea. 

Waterkwaliteit  
In een recent overzicht definiëren Brouwer et al. (2002) zacht water aan de hand van volgende 
karakteristieken: HCO3- < 200 µM, NO3- < 5 µM, NH4+  < 5 µM, orthofosfaat < 0,5 µM. 

Voor de volgende soorten geven deze auteurs minimumwaarden voor wat betreft de pH: 3,9 (Eleocharis 
acicularis, Littorella uniflora, Lobelia dortmanna), < 4,0 (Luronium natans), 4,0 (Hypericum elodes), 4,6 (Myriophyllum 
alterniflorum, Pilularia globulifera), 4,8 (Potamogeton berchtoldii), 6,5 (Baldellia ranunculoides).  

Optima situeren zich rond pH 4,5-7 (Lobelia), 5-7,5 (Hypericum elodes, Luronium), 5-8 (Littorella), > 5,7 
(Myriophyllum alterniflorum), > 6 (Apium inundatum, Elatine hexandra, Eleocharis acicularis, Scirpus fluitans), > 6,5 
(Baldellia ranunculoides, Potamogeton obtusifolius) (Arts et al. 1990; Aggenbach et al. 1995). Arts (2002) rekent 
ondermeer Apium inundatum, Baldellia ranunculoides, Elatine hexandra, Eleocharis acicularis, Myriophyllum 
alterniflorum, Pilularia en Potamogeton obtusifolius tot de soorten die intolerant zijn voor een pH < 5,5. 

                                                           

23 Een aantal oeverplanten, zoals bijv. Eleocharis ovata, vallen hierbij buiten beschouwing. 
24 Hier opgevat als B. ranunculoides subsp. ranunculoides. 
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Dit geeft reeds aan dat sterk zure omstandigheden (pH < 4,7) ongewenst zijn, wil men een soortenrijke 
vegetatie behouden. Een dermate hoge zuurgraad dient echter vooral vermeden te worden vanwege het risico 
op een uitgesproken dominantie van knolrus en een merkelijk verminderd concurrentievermogen van diverse 
doelsoorten (cf. ook Schaminée et al. 1995). 

Bij pH-waarden < 4,5 accumuleert N vooral als NH4+. Knolrus (evenals Drepanocladus fluitans en Sphagnum) 
neemt N vooral onder deze vorm op, i.t.t. isoëtiden als Littorella, Luronium, Baldellia en Lobelia die in hoofdzaak 
nitraat gebruiken. Knolrus neemt CO2 vooral op uit het water, de overige vermelde soorten zijn hiervoor 
vooral op hun wortels aangewezen en dus op CO2 in het sediment (mineralisatie organisch materiaal, 
toestroming recent geïnfiltreerd regenwater). Bij afname van de pH wordt CO2 in toenemende mate in het 
water vrijgesteld door oplossing van carbonaat in de bodem, tot dat dit laatste is opgebruikt. Veel ammonium, 
een zure pH (< 6,5) en toch voldoende CO2 in de waterkolom is het ideale recept voor uitbundige 
ontwikkeling van Juncus bulbosus. Voor de vernoemde doelsoorten is dit evenwel een ongunstige situatie. 
Bekalking van zuur water leidt eveneens tot een hogere CO2-concentratie indien achteraf opnieuw verzuring 
optreedt (door depositie, zuur grondwater en ionenuitwisseling met het sediment). Bekalking kan eveneens 
interne eutrofiëring in de hand werken. De mogelijkheid tot fijnregeling van het aangeleverde zuurbufferend 
vermogen is bijgevolg uitermate belangrijk. Bij toenemende hydrologische isolatie wordt buffering in 
afnemende mate aangeleverd. Bijzonder in het zuidelijke deel van de Kraenepoel worden actueel reeds vrij 
lage pH-waarden vastgesteld (pH < 5), met een dalende trend sinds 2000 – een fenomeen dat ook in het wat 
minder zure noordelijke deel (pH ca. 5,7) wordt vastgesteld. 

Schattingen van de zuurgraad tussen 1853 en 1924, bepaald aan de hand van diatomeeëngemeenschappen uit 
deze periode, geven een mediane waarde rond pH 7,3, met uitschieters tot ca. pH 5,1 naar beneden en 7,7 naar 
boven toe. Waarden voor de alkaliniteit situeren zich rond 0,15 meq L-1 (mediaan), met een breed bereik 
tussen ca. 0,01 en 1,13 meq L-1.  

Optimale HCO3--waarden voor enkele doelsoorten zijn: > 0 tot 1 meq L-1 (Lobelia, Elatine hexandra, Hypericum 
elodes), > 0,3 meq L-1 (Eleocharis acicularis), 0,3 tot 1 meq L-1 (Littorella, Luronium), 0,3 tot 2 meq L-1 (Myriophyllum 
alterniflorum, Scirpus fluitans), 0,3 tot 3 meq L-1 (Apium inundatum), 0,3 tot 6 meq L-1 (Potamogeton obtusifolius) 
(Arts et al. 1990; Aggenbach et al. 1995). 

In het licht van het voorgaande lijkt een eerder circumneutrale (pH 6,5-7,5), zwak bicarbonaatgebufferde 
toestand (alkaliniteit rond 0,3 meq L-1, max. ca. 1 meq L-1) dan ook het meest aangewezen indien men 
concurrentieel voordelige omstandigheden voor een zo groot mogelijk aantal doelsoorten na streeft. Dit 
impliceert veeleer een situatie met – globaal genomen - in het water een verhoudingsgewijs vrij hoge 
bicarbonaat-, maar een lage CO2-concentratie. Relatief gunstige voorwaarden voor isoëtiden blijven in dit 
geval behouden indien de productiviteit gelimiteerd blijft door N of P. Lichtlimitatie, sedimentatie en 
competitie zijn mogelijk verantwoordelijk voor het verdwijnen van zachtwatersoorten bij eutrofiëring en 
waterverharding. Van hoge nitraatconcentraties zijn negatieve effecten op de groei van Littorella aangetoond 
(Robe & Griffiths 1994). De aanvoer van N is, vanwege de hoge atmosferische depositie, moeilijk te 
beïnvloeden. De kritische depositieniveau’s ter voorkoming van verzuring en eutrofiëring, resp. 5-10 kg 
N/ha/jaar en 20 kg N/ha/jaar (Arts et al. 2001) worden actueel in de regio overschreden (VMM 2004), zodat de 
aandacht hier vooral naar P zal gaan. Dit element is hier bijzonder kritisch, gezien niet gerekend zal kunnen 
worden op een verminderde beschikbaarheid tengevolge van een sterk zure pH; integendeel, bij een 
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circumneutrale pH valt veeleer vrijstelling vanuit de waterbodem te verwachten. Er dient op gewezen te 
worden dat de P-belasting niet enkel afhankelijk is van het aangevoerde water (en enige atmosferische 
depositie), maar ook door guanotrofiëring25 beïnvloed wordt.  

Wat N- en P-verbindingen betreft worden voor ‘zachtwatervegetaties’ in de literatuur de in Tabel 1 opgelijste 
(grens)waarden opgegeven. 

Tabel 1: N- en P-waarden voor zachtwatervegetaties (alle concentraties in mg L-1; A vegetaties met elodeïden > isoëtiden > 
kranswieren, B vegetaties met isoëtiden > elodeïden, mossen – als aantal soorten) 

Bron Totaal- 
fosfor 

Orthofos- 
faatfosfor 

Totaal- 
stikstof 

NH4+- 
stikstof 

NO3— 
stikstof 

Opmerkingen 

1 max. 0,04  max. 0,4    

2  <0,015   <0,15 norm voor minerale N 

3 <0,015 <0,007  <0,08 0  

4  <0,007  < 0,4 <0,35  

5  <0,034   <0,35  

6 <0,015 <0,007  <0,08 <0,35  

7 0,05 ± 0  0,68 ± 0,1   A, gemiddelde met SD  

7 0,04 ± 0  0,37 ± 0,1   B, gemiddelde met SD 

8  <0,05  <0,5 <0,1  

 

1. KRW Nederland type M12 (Expertteams 2004); 2. Natuurgerichte normen vennen (Arts et al. 2001); 3. Natuurlijke 
levensgemeenschappen van de Nederlandse binnenwateren. Poelen. (Jaarsma & Verdonschot 2000a); 4. Idem. Laagveenwateren. 
(Higler 2000); 5. Idem. Vennen. (Arts 2000); 6. Idem. Wingaten (Jaarsma & Verdonschot 2000b); 7. Actuele verspreiding in Deense meren 
(Vestergaard & Sand-Jensen 2000); 8. SEND (Provincie Noord-Holland 1999) 

Besluit 

Op basis hiervan kunnen de volgende (jaargemiddelde) waarden vooropgesteld worden: totaalfosfor < 0,04 
mg L-1 en optimaal < 0,015 mg L-1, orthofosfaatfosfor < 0,015 mg L-1, totaalstikstof < 0,4 mg L-1, 
ammoniumstikstof < 0,08 mg L-1, nitraat < 0,15 mg L-1. Gezien het hier grenswaarden betreft, zijn deze 
waarden bij het opnieuw aantakken van het Bloembeeksken op de Kraenepoel, tevens op te vatten als 
richtlijnen voor de maximale belasting van het instromende water indien andere nutriëntenfluxen (depositie, 
grondwater, vrijstelling uit de bodem, dierlijke bronnen) niet leiden tot hogere concentraties in de 
waterkolom. De resultaten van 5 bepalingen tussen juni en november 2003 laten vermoeden dat deze waarden 
actueel zowel in Kraenepoel Zuid als Noord ruim overschreden worden (TP gemiddeld resp. 0,16 en 0,22 mg 
L-1, ortho-P gemiddeld 0,04 mg L-1, totaal-N gemiddeld resp. 1 en 1,1 mg L-1, NH4+-N gemiddeld resp. 0,6 en 
0,3 mg L-1). 

 

                                                           

25 Er zijn onvoldoende gegevens om deze bijdrage goed in te schatten. Een zeer ruwe extrapolatie, vertrekkend van de 
in september 2003 getelde Canadaganzen (http://users.skynet.be/wielewaal) en de door Manny et al. (1994) 
opgegeven cijfers, levert zo’n 1,2 kg P/ha/jaar en 3,9 kg N/ha/jaar. 
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Bijlage 8:  

Totaallijst flora (2000-2006) 

 

+ Tansley van dreven (2006) 

 
cursief weergegeven soorten zijn historische waarnemingen 
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Bijlage 9:  

Lijst met macrofungi in bosreservaat Bulskampveld (2005) 

(inventarisatie Calcoen J. en Wallyn R.) 
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Bijlage 10:  

Lijst met mossen in bosreservaat Bulskampveld (2006) 

(Stieperaere H. et al) 
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Bijlage 11:  

Lijst met sieralgen in de Aanwijsputten (2007) 

(Gysels J.) 
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Bijlage 12:  

Waterwildtelling 2005-2006 in de Aanwijsputten 

(De Wispelaere G.) 
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Bijlage 13:  

Lijst met leden van de adviescommissie 
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Bijlage 14:  

Basisinventaris in bosreservaat Bulskampveld 

(Bosbouw- en vegetatieopnames 2006) 
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Bijlage 15:  

Raming kostprijs beheer in bosreservaat Bulskampveld 


