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0

INLEIDING EN LEESWIJZER
Dit Uitgebreid Bosbeheerplan wordt op initiatief van het Agentschap voor Natuur en Bos
opgesteld. Het opmaakproces werd gestart in maart 2006. Bij het opmaakproces was er
begeleiding van een stuurgroep met volgende leden:
Naam

Organisatie

Danny Maddelein

ANB, houtvester

Koenraad Van de Casteele

ANB, boswachter

Bart Roelandt

ANB, hoofdbestuur

Bernard Van Elegem

ANB, bosreservatencommissie

Kris Vandekerkhove

INBO, bosreservatencommissie

Kris Decleer

INBO, bosreservatencommissie

Marc Leten

ANB, Afdeling Kust

Jeroen Bot

ANB, Afdeling Natuur

Patrick Bultinck

Natuurpunt vzw

Miguel Berteloot

MD&K

Dave Hendrickx

Milieudienst De Haan

Robrecht Pillen

Natuurpunt vzw, bosreservatencommissie

Wim Slabbaert

ANB, afdeling Natuur

Dirk Demeyere

Plantentuin Meise, bosreservatencommissie

Tijdens overleg via gemeentelijke diensten en adviesraden, tijdens een
inspraakvergadering rond recreatie en tijdens de publieke consultatie werden
opmerkingen en ideeën geformuleerd van buiten deze stuurgroep. Het verslag van de
publieke consultatie is opgenomen in bijlage 14.
Leeswijzer
De indeling van dit beheerplan volgt de Bijlage I van het besluit van de Vlaamse
regering van 27 juni 2003 betreffende de beheerplannen van bossen. Hoofdstukken 1
en 2 behandelen de actuele, juridische en feitelijke toestand op het terrein, die deels in
2002 en deels in het voorjaar van 2006 werd geïnventariseerd. In hoofdstuk 3 wordt de
beheervisie voor de betrokken bossen weergegeven aan de hand van de bosfuncties in
het Bosdecreet. In hoofdstuk 4 worden de concrete beheermaatregelen in thematische
orde behandeld. De beschrijving van de maatregelen in één bestand kan dus onder
verschillende rubrieken verspreid staan. In overzichtstabellen en op kaarten is dan per
bestand, per maatregel of per jaar te vinden welke beheermaatregelen wanneer zullen
worden uitgevoerd.
Binnen dit beheerplan is het beheer van zowel het domeinbos als het bosreservaat
geïntegreerd. Voor bosreservaten geldt een indeling van het beheerplan die licht afwijkt
van dat voor een uitgebreid bosbeheerplan. De inhoudsopgave voor het bosreservaat
werd in die van het domeinbos verwerkt. Om de onderdelen voor het bosreservaat
eenvoudig terug te vinden, wordt bij elke paragraaf weergegeven welk het
overeenkomstige nummer is uit de inhoudsopgave voor een beheerplan voor
bosreservaten. Dit gebeurt door het betreffende nummer tussen vierkante haken te
plaatsen, vb: [3.2.1].
In hoofdstukken 3 en 4 wordt het onderscheid tussen algemene doelstellingen en
maatregelen en specifieke zaken voor het bosreservaat gemaakt door deze specifieke
gegevens in een kader weer te geven.
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Bestandsindeling
Een belangrijk aspect voor de oriëntatie bij het lezen van dit beheerplan en bij het
plannen en uitvoeren van de beheerwerken is de bestandsindeling. In het beheerplan is
sprake van bosplaatsen, percelen en bestanden. Illustratie 1 geeft weer hoe deze
aanduidingen in elkaar passen.
Bosplaats

perceel 501

501a

perceel 502

501b

(nog) niet in het beheerplan
opgenomen bosbestand

bestand 501b
Illustratie 1:

Schematische opbouw van de hiërarchische bestandsindeling

Alle bosplaatsen samen die het voorwerp van dit beheerplan zijn, vormen het
bosdomein Duinbossen. Een bosplaats is een groot blok bos dat in het landschap en/of
door historische grenzen een entiteit vormt. Een bosplaats (bv. bosplaats Vlissegem) is
opgedeeld in percelen. De grenzen van die percelen zijn altijd op harde terreingrenzen
gekozen (wegen, waterlopen), die meestal ook samenvallen met kadastrale
eigendomsgrenzen. Ze zijn aangeduid met een cijfer. Voor de eenvoud beginnen alle
perceelsnummers van één bosplaats met hetzelfde honderdtal, bv. 200 voor Vlissegem.
Het eerste perceel van Vlissegem is dan 201. De percelen zijn ingedeeld in bestanden,
dat zijn de basisbeheereenheden waarin metingen worden gedaan en maatregelen
worden uitgevoerd. Een bestandsnummer bestaat uit het cijfer van het perceel, gevolgd
door een letter.
Beheerentiteiten die te klein zijn om een afzonderlijk bestand uit te maken of
aandachtspunten binnen een bestand worden aangeduid door een lijn, vb L8.
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1

IDENTIFICATIE VAN HET BOS
De Duinbossen van De Haan zijn gelegen op grondgebied De Haan, meer bepaald
tussen het gehucht Vosseslag en deelgemeente Wenduine. Het bosdomein wordt
opgedeeld in 3 bosplaatsen: Vlissegem, Klemskerke en Wenduine. Dit domeinbos
omvat eveneens het bosreservaat “Jan De Schuyter”. Dit bosreservaat is gelegen in de
bosplaatsen Klemskerke en Wenduine.
De ligging en bestandsindeling van deze bosplaatsen is weergegeven in figuur 1.

1.1

Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten
[2.1]
Eigenaar van het bosdomein
Vlaams Gewest
Agentschap voor Natuur en Bos
Koning Albert II - laan 20 bus 8
1000 Brussel
Zakelijke rechten:
[2.6]
Zie bijlage 1.

1.1.1

Statuut bosreservaat
[1.1]
Het bosreservaat werd aangewezen bij het besluit van de Vlaamse Regering van
26/04/2005.
In bijlage 2 is dit besluit opgenomen, alsook de synthesenota met betrekking tot de
oprichting van het bosreservaat in De Haan (Van Elegem 2002) en het Advies van het
INBO (voormalig IBW) (Vandekerkhove 2003).

1.2

Kadastraal overzicht
[2.2]
De tabel in bijlage 3 geeft een overzicht van de kadastrale percelen die tot het
bosdomein behoren. Dit kadastrale overzicht wordt ook weergegeven in figuur 2.

1.3

Situatieplan
[2.7]
Figuur 1 geeft een globaal overzicht van het bosdomein en de omgeving.

1.4

Situering

1.4.1

Algemeen – administratief
[2.3]
Dit beheerplan omvat de bossen in eigendom van het Vlaamse Gewest. De percelen
zijn ondergebracht in één bosdomein dat onderverdeeld is in drie bosplaatsen:
Vlissegem, Klemskerke en Wenduine. Binnen de bosplaatsen Klemskerke en Wenduine
zijn een aantal percelen (figuur 3) opgenomen in het bosreservaat “Jan De Schuyter”.
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De hoofdwegen bij dit domeinbos zijn de Driftweg en de twee delen van de Koninklijke
baan (N34 en N34Y). Deze wegen lopen parallel met de kustlijn en delen de
verschillende bosplaatsen op in smalle stroken. De bosplaatsen zijn gelegen op de
1/10.000 topografische kaartbladen 4-7z en 4-8z van het NGI.
Bosplaats Klemskerke ligt ten zuidwesten van het centrum van De Haan. Bosplaatsen
Vlissegem en Wenduine liggen tussen de centra van De Haan en Wenduine.
Indiener van het Beheerplan
Agentschap voor Natuur en Bos
Houtvesterij Brugge
Zandstraat 255 bus 3
8200 Brugge
Verantwoordelijke houtvester
ir. Danny Maddelein
Zandstraat 255 bus 3
8200 Brugge
050/45.41.50
Verantwoordelijke boswachter
Koenraad Van de Casteele
0479/67.95.82
1.4.2

Relatie met andere groene domeinen
[2.5.3]
Ten noordwesten van bosplaats Klemskerke is het natuurreservaat de Kijkuit gelegen.
Dit gebied is in beheer bij Natuurpunt vzw. Het gebied omvat de typische habitats van
duingebieden: helmduinen, struwelen van Duindoorn en Gewone vlier en mosduinen.
Ten zuiden van dit reservaat is het golfterrein van De Haan gelegen. Dit omvat onder
meer typische schrale duingraslanden en loofbossen op duinen.
Tussen de bosplaatsen Vlissegem en Wenduine ligt natuurreservaat de Zandpanne,
een terrein dat eveneens beheerd wordt door Natuurpunt vzw. Ook hier is het landschap
een mozaïek van duinbos, open reliëfrijke duinen en enkele vochtige duinvalleien.
Alle bosplaatsen worden in het noordwesten begrensd door de kustduinen van de
Noordzee. Deze worden beheerd door MD&K (Maritieme Diensten en Kust) – Afdeling
Kust.

1.5

Statuut van de wegen en waterlopen
Doorheen de Duinbossen lopen geen gecategoriseerde waterlopen. Die lopen allen in
de polders, en weg van de duinen (figuur 4).
De belangrijkste wegen zijn de N34 (Koninklijke baan), N34Y (Nieuwe rijksweg,
vroegere N34E) en de Driftweg (figuur 5). De N34 en N34Y, de twee takken van de
Koninklijke baan, zijn beide éénrichtingswegen. Ze maken deel uit van de
hoofdverkeersader die de steden en gemeenten langsheen de kust met elkaar verbindt.
De Driftweg heeft als doel het lokale verkeer te leiden. Naast deze hoofdwegen die de
kustlijn min of meer volgen, loopt langs de oostgrens van bosplaats Vlissegem de
Zwarte Kiezel die de haakse verbinding vormt tussen de N34, N34Y en Driftweg. De
bermen van deze weg worden gebruikt als parkeerstrook. Er bestaat al geruime tijd het
Bosbeheerplan Duinbossen
Eindrapport
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idee om de N34 tussen de kustduinen en bosplaats Vlissegem volledig of deels te laten
verzanden ofwel tot een (dubbele) parkeerstrook te herleiden (WVI, 2004). Tot nader
order zijn hiervoor geen concrete plannen.
Tussen de twee takken van de Koninklijke baan (N34 en N34Y), is de trambedding van
de kusttram (De Lijn) gelegen. Deze heeft een keerpunt ter hoogte van de Zandpanne.

1.6

Bestemming volgens het geldende plan van aanleg of ruimtelijk
uitvoeringsplan
[2.4]
Alle bosplaatsen zijn gelegen in Natuurgebied volgens het Gewestplan (figuur 6).

1.7

Ligging in speciale beschermingszones

1.7.1

Internationale beschermingszones (Natura 2000)
[2.5.2]
De Duinbossen maken integraal deel uit van het habitatrichtlijngebied BE2500001
“Duingebieden inclusief IJzermonding en het Zwin”, deelgebieden 19 en 21 (figuur 7).
Belangrijk voor de Duinbossen zijn volgende habitattypes:
2130 (+)1
2150 (+)
2160
2170
2180
2190

Vastgelegde duinen met kruidvegetaties (grijze duinen)
Eu-Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetea)
Duinen met Hippophae rhamnoides
Duinen met Salix arenaria
Beboste duinen van het Atlantische kustgebied
Vochtige duinvalleien

Habitattypes 2130, 2160, 2180 en 2190 komen voor binnen de Duinbossen.
Volgende soorten zijn aangemeld: Kamsalamander, Nauwe korfslak en Kruipend
moerasscherm. Deze komen voor zover bekend niet voor in de Duinbossen. Nauwe
korfslak werd wel waargenomen in de Zandpanne.
De ligging binnen habitatrichtlijngebied impliceert dat het beheerplan maatregelen moet
bevatten die de goede staat van instandhouding van de aanwezige habitattypes
bewerkstelligen.
De Duinbossen zijn niet in Vogelrichtlijngebied gelegen.
1.7.2

Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden
[2.5.1], [2.5.2]
Hiertoe behoren de Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)-gebieden en de beschermde
landschappen, stads- en dorpsgezichten. Op figuur 8 zijn deze beschermingszones
terug te vinden.
Geen van de bosplaatsen is in beschermd landschap gelegen. Bosplaatsen Klemskerke
en Vlissegem sluiten wel aan op het beschermd dorpsgezicht van De Haan, genaamd
De Concessie.
1

(+) staat voor ‘prioritair habitat’
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Gebieden in het VEN zijn afgebakend in het kader van het Natuurdecreet omwille van
hun ecologische waarde. De huidige wettelijke afbakening wordt VEN-1ste fase
genoemd. Bosplaats Klemskerke is gelegen in VEN-gebied ‘Middenkust”. De overige
bosplaatsen behoren niet tot het VEN.
Het natuurrichtplan (ANB, 2006) voor de kustduinen tussen Oostende en Blankenberge
wordt anno 2007 afgerond. Het natuurrichtplan geeft voor de deelzone “Kustduinen”,
waar de Duinbossen toe behoren, een overzicht van de staat van instandhouding van
de verschillende habitattypes. Per habitattype worden de knelpunten aangehaald en
mogelijke maatregelen geformuleerd om de staat van instandhouding te verbeteren.
Voor de Duinbossen zijn de habitattypes 2130, 2160 en 2180 van belang (2170 wordt
niet afzonderlijk beschouwd). De visie en maatregelen in dit Uitgebreid Bosbeheerplan
moeten voldoen aan de richtlijnen die in dat plan vervat zijn. In paragraaf … wordt dit
algemeen getoetst.
Het bosreservaat Jan de Schuyter (zie 1.1.1) omvat in bosplaats Klemskerke de
percelen 102, 104, 105 en 106 en in bosplaats Wenduine de percelen 302 en 306, de
bestanden 305b, 305c en 305e en een deel van bestand 303a (figuur 3).
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2

ALGEMENE BESCHRIJVING

2.1

Cultuurhistorische beschrijving

2.1.1

Historisch overzicht
[2.8]
De duinvorming is het resultaat van een complex van factoren: zee- en getijdestroming,
beschikbaarheid, hoeveelheid en korrelgrootte van sediment, frequentie en intensiteit
van stormen, …
De huidige kustvlakte is 10.000 jaar geleden, op het eind van het Pleistoceen en het
begin van het Holoceen, gevormd. Door het afsmelten van ijskappen die tot dan toe
grote gedeelten van Noord Europa bedekten, begon de zeespiegel te stijgen. Daardoor
werd het lager gelegen landschap steeds meer overstroomd, waarbij klei en zand werd
afgezet (Boterberge, 2000).
Door de fragmentarische geologische basisinformatie blijft de genese van de
configuratie van de huidige kustafzettingen nog grotendeels wetenschappelijk
onverklaard. Wel is duidelijk dat in die vroegste periode sprake was van een
waddenkust die onderhevig was aan zowel verlanding als erosie. Op de zand- en
slikplaten van deze waddenkust vormden zich zeewaarts boogvormige eilanden, waarop
zich duinen ontwikkelden. Over de deelaspecten van deze kustvorming, bestaan nog
grote meningsverschillen (Boterberge, 2000).
De duinen in de Duinbossen behoren tot de zogenaamde “jonge duinen”, die
waarschijnlijk na de elfde eeuw door omvangrijke verstuivingen van op het strand
werden gevormd. Plantengroei speelde een belangrijke rol bij het fixeren van dat zand
en bij de vorming van de duinen in hun huidige habitus. Uit een front van kale
loopduinen ontstonden zogenaamde paraboolduinen onder invloed van de plantengroei.
Deze tweede fase in de genese van de jonge duinen dateert waarschijnlijk van de 14de
en 15de eeuw. Bij het begin van de 16de eeuw is de beweging van de paraboolduinen
vermoedelijk erg teruggelopen (Boterberge, 2000).
In de studie van het WVI (2004) wordt beschreven dat de duinen zelf al vroeg begraasd
werden door schapen en runderen. Ze waren tevens het jachtgebied van de graaf of de
hertog. Veel concrete aanduidingen voor de duinen van De Haan-Wenduine zijn er niet.
De benaming “Paelsteenpanne” (reservaat ten zuiden van het domeinbos) verwijst naar
een grenspaal die de afbakening van de duinen aangaf en die tevens fungeerde als
afbakening van het gebied waar geen konijnen mochten bejaagd worden, behalve dan
door de graaf (Boterberge, 2000).
Vanaf de 14de eeuw berokkende de konijnenpopulatie zoveel schade aan de landbouw,
de dijken en de zeewerende duinen, dat hertog Filips de Stoute moest toestaan dat de
duinenwachters de konijnen vingen en dat de bewoners de konijnenpijpen mochten
dichtstoppen (Boterberge, 2000).
Al in de 14de eeuw werden de duinen vastgelegd door het poten van stro. Deze praktijk
wordt vermeld van de 14de tot de 16de eeuw. Vanaf de 16de eeuw wordt ook het
aanbrengen van mest om de duinen te verstevigen vermeld (Boterberge, 2000). In de
16de eeuw zijn er berichten over het beplanten van de duinen, wat vermoedelijk met
Helm gebeurde. In de 17de en 18de eeuw wordt “alm” of “alleme” (Helm) expliciet
vernoemd (Boterberge, 2000). De Helm wordt daartoe elders uit de duinen gehaald.
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Op 19 november 1404, met de Sint-Elisabethsvloed, werden grote stukken van de
zeeweringen weggeslagen en ging er land verloren. Een aantal landerijen raakte in die
periode ook onder het duinzand bedolven. In de 15de eeuw werden omwille van deze
gevaren de konijnen bestreden. In de 17de eeuw slaagden de aartshertogen Albrecht en
Isabella erin de konijnenjacht in de duinen opnieuw te verbieden. In de 18de eeuw wordt
er nochtans bericht over gedwongen verdelging, waarbij alle mogelijke middelen werden
ingezet.
In de 17de eeuw zijn er afspraken over de mogelijkheden tot begrazing van de duinen.
De pachters verbonden zich ertoe enkel de platte pannen voor begrazing te gebruiken
en dit uitsluitend met runderen. Eveneens in de 17de eeuw zijn er talrijke vermeldingen
van door duinzand overstoven poldergronden.
In de periode 16de tot 18de eeuw bepaalde de vorst dat er in de duinen geen Helm mocht
gesneden worden, Duindoorn gekapt of beplanting weggenomen. Of dit veel hielp is
zeer de vraag. De vissers gebruikten de Helm om vis te verpakken en het struikgewas
als brandstof. De herders hadden liever geen Duindoorn op hun duinweiden.
Vanaf de 17de eeuw werden ‘rijshoofden’ op het strand aangelegd met Doornikse
zinksteen en met schepen aangevoerd rijshout. Er zijn meldingen voor het gebied
tussen Wenduine en Blankenberge, maar niet voor het gebied van de Duinbossen.
Tot ver in de 19de eeuw werden de duinpannen begraasd met runderen. Per dier dat
een pachter liet grazen, moesten er 100 bonden Helm in de duinen gepoot worden. Wie
meer dan het toegestane aantal dieren in de duinen liet grazen, werd daarvoor streng
beboet. Eind 19de eeuw was er zo goed als geen begrazing meer in de duinen tussen
De Haan en Wenduine.
In 1886 werd de kusttram aangelegd doorheen de duinen. Naar aanleiding daarvan
werd in het duinengebied van De Haan een eerste verkaveling van 50 ha ingericht en
ontstond de badplaats De Haan (De Concessie).
De eerste bosaanplantingen in de duinen tussen Wenduine en Bredene dateren van
1838. Er werd toen hoofdzakelijk gewerkt met Grove den en loofhout, dat als hakhout
werd beheerd. Door een inadequate verpleging, de tegenstand van lokale boeren die
hun dieren lieten grazen in de duinen en diefstal van hout voor brandstof, bleken deze
beplantingen niet aan de verwachtingen te voldoen. In 1880 werd een nieuwe poging
ondernomen. Hierbij werd hoofdzakelijk loofhout aangeplant. Om deze aanplant voor te
bereiden werd de grond 60 tot 150cm diep omgewerkt om de dichte schelpenbanken te
doorbreken. De Eerste Wereldoorlog en de grote droogte van 1921 waren de oorzaak
van een tweede falen van de voorziene uitbreiding van de kustbossen. In 1922 werd het
beheer van de staatsduinen toevertrouwd aan het toenmalige bestuur van Waters en
Bossen. Er werden nieuwe bebossingen uitgevoerd, aanvankelijk voornamelijk met
naaldhoutsoorten (Pinus sp.), later ook met populier, wilg en andere soorten. Provis
(1939) vermeldt een aantal populierensoorten en klonen. Deze waren afkomstig uit de
populierenveredeling van de toenmalige ‘Union Allumettière’ te Geraardsbergen (mond.
med. D. Maddelein 2006). Verder vermeldt Provis (1939) ook nog Boswilg, Schietwilg,
Berijpte wilg, Zwarte en Witte els, Gewone vlier, Wilde lijsterbes, Zomereik,
Amerikaanse eik, berk, iep, Robinia, Tamme Kastanje, Boksdoorn en Wilde liguster.
Deze bebossingen moesten hoofdzakelijk voorkomen dat de landbouwgronden in de
polders bedolven werden onder stuivend duinzand. De huidige structuur van het bos
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heeft vooral te maken met het toenemende zoutgehalte in de richting van de zee (figuur
15). Binnen een landinwaartse zone van enkele honderden meters vanaf de
hoogwaterlijn kunnen zich enkel zouttolerante grassen, kruiden en struiken handhaven.
In de daaropvolgende zone kunnen loofbomen als eik, wilg Gewone es, Gewone
esdoorn, Ratelpopulier en abeel gedijen. Enkel buiten deze overgangszone kunnen
naaldhoutsoorten succesvol aangeplant worden.
De aanplantingen in Klemskerke zijn opvallend ouder dan die in de andere bosplaatsen
(figuur 9 en figuur 16). Het aandeel loofbomen is eveneens hoger. Een aantal
bestanden werd omstreeks 1890 aangeplant en behoren tot de oudste en
structuurrijkste bestanden van de volledige duinbosgordel. De overige loofbestanden
werden na 1900 aangeplant. De naaldboomaanplantingen ten noorden van de Driftweg
werden omstreeks 1920 aangelegd. De jonge naaldbestanden ten noorden van de
Nieuwe Rijksweg te Klemskerke en Wenduine dateren van de jaren 1960.
2.1.2

Kenmerken van het vroegere beheer
[2.9]
In de 19de eeuw werden er herhaaldelijk voorstellen geformuleerd om de schrale
zandgronden te verbeteren door toevoeging van slik en mest. De gemeente
Blankenberge liet tussen 1890 en 1895 een rioolstelsel aanleggen voor de opvang en
afvoer van alle afvalwaters. Deze werden dan via een greppelsysteem open gespreid in
de Voorpanne en Zandpanne. Jules Soete publiceerde in 1952 een artikel over deze
vloeiweiden: “dit water wordt door middel van een persleiding gestuwd naar een
bevloeiingsveld van ongeveer 30 ha gelegen in de staatsduinen tussen Wenduine en De
Haan. Het wordt in greppels open gespreid en door het duinzand gefiltreerd om zich
daarna in grachten te verzamelen en in een zwin der Watering gestort te worden. Dit
water is volkomen zuiver en klaar en werd meermalen ontleed zonder de minste
opmerking op hygiënisch oogpunt te verwekken. De landbouwers in het omliggende
waren zeer tevreden het te kunnen gebruiken als drinkwater voor hun vee, bijzonderlijk
in droge zomers. Het bevloeiingssysteem kwam in de Tweede Wereldoorlog in onbruik
toen de Duitsers de persleiding naar de vloeivelden op meerdere plaatsen onderbraken
voor de bouw van bunkers” (Boterberge, 2000).
Het beheer door Waters en Bossen was voornamelijk gericht op het vermijden van
stuivend zand. Alle open plekken werden zo veel mogelijk beplant om de bosbedekking
volledig te houden.
De bestandskaart van Water en Bossen (Rudy Longueville, laatste herwerking 2004)
geeft informatie over de aanplantingsjaren van de verschillende bestanden in de loop
van de 20e eeuw.
In bosplaats Wenduine dateren de oudste loofhoutaanplantingen van rond 1920. Een
aantal bestanden van zwarte den werd tussen 1925 en 1935 aangeplant. Tot in de jaren
begin de jaren 60 werden zowel loof- als naaldbestanden aangeplant. Daarna volgende
een vrij lange periode waarin de aanplantingen gesloten bleven en niet meer werden
verjongd. Vanaf eind de jaren 80 werd opnieuw loofhout aangeplant in kleinere gaten en
werden ook de kappingen uitgevoerd in sommige loofbestanden die nu de
middelhoutachtige structuur opleveren.
In bosplaats Vlissegem dateren de oudste loofhoutaanplantingen van 1917. In bestand
205 b zouden de oudste zwarte dennen van 1900 dateren. Ook hier werden stelselmatig
816785/R/GGE/Mech
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verjongd door aanplantingen van zowel naald- als loofhout tussen de jaren 20 en 60.
Pas vanaf midden de jaren 80 worden opnieuw verjongingen gedaan met loofhout en
een enkele keer over kleine oppervlakte met zwarte den. In bestand 201b werden rond
1997 dode en kwijnende dennen verwijderd, waarna een herplanting met loofbomen
(Ratelpopulier, Gewone es, Gewone esdoorn) gebeurde. Deze werkwijze is
problematisch omdat de aanplantingen op deze relatief grote open plekken sterk te
lijden hebben van de zoute zeewind.
In bosplaats Klemskerke vallen vooral de oude loofhoutaanplantingen (Zomereik,
Gewone esdoorn en Gewone es) op van 1870 tot 1910. Zowel hooghout, middelhout als
hakhout wordt opgegeven als beheervorm en in jaren 20 tot 60 staan regelmatig
ingrepen vermeld. Ook hier hervatten de verjongingskappen (middelhout en hakhout,
maar ook hooghout) vanaf de jaren 80 na een tussenperiode in de jaren 70. De
aanwezige bestanden van zwarte den in Klemskerke dateren van drie
aanplantingsperiodes: 1926-29, 1946-48 en 1962-64.
Het beheer van de slecht groeiende naaldbestanden is al lange tijd problematisch:
- het erg matige dunningshout vond lange tijd geen afzet, omdat de houtmarkt in
dit bosarme deel van Vlaanderen weinig of niet ontwikkeld is. Recent is hier
weer enig perspectief ontstaan door stijgende houtprijzen;
- dunningen uitvoeren brengt de stabiliteit, vooral in de bestanden dichter bij de
zeereep in gevaar. Het beperkt dunnen in functie van de stabiliteit was niet enkel
aan de kust de regel. Het uitvoeren van geen of voorzichtige dunningen door het
Bosbeheer paste in de algemene visie dat dunnen de bestandsstabiliteit
(zeewind) in gevaar zou brengen.
In bestand 201b werden rond 1997 dode dennen verwijderd, waarna een herplanting
met loofbomen (Ratelpopulier, Gewone es, Gewone esdoorn) gebeurde. Deze
werkwijze is problematisch omdat de aanplantingen op deze relatief grote open plekken
sterk te lijden hebben van de zoute zeewind.
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2.2

Beschrijving van de standplaats

2.2.1

Reliëf en hydrografie
[3.1.1]
De kustduingronden bestaan uit grotere duinpannen en lage kleine duintjes met
hoogteverschillen van 1 tot 2,5 m op geringe afstand. In de Duinbossen ligt geen
uitgesproken hydrografisch net. In de duinengordel vindt er infiltratie van hemelwater
plaats. Zo wordt de zoetwater lens, die op het zoute grondwater rust, ’s winters
aangevuld. In depressies van de duinvalleien kan er ’s winters water blijven staan.
Mogelijke verklaringen voor het vrijwel ontbreken van natte zones in een groot deel van
het bosdomein zijn:
1. stilvallen van de verstuiving: geen uitstuiving meer tot op grondwatertafel
(“pannen”). Doordat de windwerking binnen de bossen sterk verminderde, viel
de verstuiving stil. Door (water)erosie en bladval raakten de depressies
opgevuld.
2. mogelijke verdroging door grondwaterverlaging in aanpalende bebouwde zones:
In deze zones wordt het water weggepompt uit de bouwput, wat voor een eerste
verlaging zorgt. De verharde oppervlaktes voeren neerslag af via de riolering.
Hierdoor vermindert de infiltratie naar het grondwater, waardoor die niet meer
volledig wordt aangevuld.
Het bosdomein is echter niet overal even droog. Percelen 101 en 102 in bosplaats
Klemskerke zijn relatief vochtig. Er ligt een grachtensysteem dat echter niet jaarrond
water voert.
In bosplaats Wenduine zijn nog twee poeltjes aanwezig. Het ene ligt in bestand 306b.
Het is volledig omgeven door bos. Dit poeltje komt ’s zomers vrij vaak bijna droog te
staan. Het tweede poeltje is gelegen in perceel 303a. Het betreft een klein poeltje
binnen een stukje grasland dat jaarlijks wordt gemaaid.
In perceel 105a is eveneens een klein poeltje gelegen dat volledig omgeven is door bos.

2.2.2

Bodem en geologie
[3.1.2]
Geologie
Het huidige landschap, en dus ook dat van het gebied van de Duinbossen, wordt in
belangrijke mate bepaald door de geologische opbouw. Voor een overzicht van de
geologische eenheden in de Duinbossen wordt verwezen naar tabel 2.1 (gegevens van
de Belgische Geologische Dienst:, de geologische kaart blad 4, Geologie van het
Quartair, F. Mostaert en de boorbeschrijvingen van de website van de Databank
Ondergrond Vlaanderen: www.dov.vlaanderen.be).
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Tabel 2.1:

Overzicht geologie

Diepte

Chrono-

(m-mv)

stratigrafie

Lithostratigrafie

Samenstelling

Polderafzettingen

van

de

kustvlakte
Quartair

50 - 64

64 - 82
> 82

Kleiige afzettingen

0131

Deklagen

Zandige afzettingen

Freatische laag

0134
0150

Afzettingen van zand, klei en

0161

veen
Afwisseling van kleiig tot siltig
zeer

Lid van Pittem

fijn

zand

met

kleiig

zandige, grove silt

Formatie van Gent –

ste

1

Grijsgroen

Formatie van Tielt –

0702

glauconiethoudend
0800

zeer fijn zand met soms dikke

Lid van Egem

071

scheidende laag

Grijze plastische klei

Lid van Merelbeke
Tertiair

0120

Zandige afzettingen

Formatie van Gent –

45 - 50

Grof zand

Zandige kreekruggen

Pleistoceen van de kustvlakte

40 - 45

HCOVcode

Duinen

0 – 40

Geohydrologie

kleilagen

Formatie van Tielt –
Lid van Kortemark
Formatie van Kortrijk

Zeer fijnzandige grove silt

Geo-

Blauwgroene zware klei

basis

hydrologische

0910
0920

De Tertiaire Formaties (figuur 13), van onder naar boven en van oud naar jong, van
Kortrijk, Tielt en Gent behoren tot de Ieper Groep. Deze Formaties zijn van mariene
oorsprong. Deze Tertiaire lagen hellen af in noordoostelijke richting. Het Tertiaire
bovenvlak in het studiegebied wordt van zuid naar noord gevormd door het Lid van
Kortemark, het Lid van Egem, het Lid van Merelbeke en het Lid van Pittem. De Formatie
van Gent bestaat ter hoogte van het studiegebied uit het Lid van Pittem, een afwisseling
van glauconiethoudende laagjes kleiig tot siltig zeer fijn zand met kleiig-zandige, grove
silt, en het Lid van Merelbeke, een grijze plastische klei. De Formatie van Tielt bestaat
uit het Lid van Egem, een grijsgroen, glimmer- en glauconiethoudend zeer fijn zand, met
duidelijk horizontale en kruisgewijze fijne gelaagdheid, en het Lid van Kortemark, een
zeer fijnzandige grove silt. Naar het Westen toe gaat deze silt geleidelijk over in een
silteuze klei. Dit Lid van Kortemark vormt samen met de mariene Formatie van Kortrijk,
een blauwgroene zware klei, de geohydrologische basis van het studiegebied.
Bij het begin van het Holoceen (Quartair) was het zeepeil reeds zover gestegen dat het
Atlantisch water door het Nauw van Calais kon dringen in een kleine Vlaamse baai.
Door het afsmelten van het laatste poolijs in Groenland en Scandinavië bereikten de
ijskappen een evenwichtstoestand. Daardoor vertraagde de zeespiegelstijging gevoelig.
Door de vertraagde zeespiegelstijging en de vorming van een kustbarrière werd de
kustvlakte omgezet in een uitgebreid moeras met de vorming van een veralgemeende
veenlaag. De laatste twee millennia, hoofdzakelijk door vernieuwd stijgen van het
zeepeil, volgden dan een aantal inbraken van de zee (o.a. Duinkerke transgressies). De
twee eerste, pre- en post-Romeins, kenden een natuurlijk verloop: diepe kreken werden
geslagen vanuit de riviermondingen, en van hieruit werd het veen overdekt met een laag
mariene klei. Na een paar eeuwen verzandden de kreken
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Ook de zeeduinen kenden perioden van opbouw en afbraak. Door een gunstige ligging
dwars op de sterkste winden werd het strandzand overvloedig landinwaarts geblazen en
daar door plantengroei vastgelegd in duinen.
Bodem
Binnen het gebied worden drie bodemseries aangetroffen:
•
hoge kustduinen
•
kustduingronden
•
antropogene gronden
De duinen zijn vanuit de zee (zandbanken en strand) door de wind (eolisch) afgezette
zandige formaties. De kalkgradiënt houdt het midden tussen de hoogste waarden aan
de westkust en de laagste waarden aan de oostkust. De bovenste horizonten zijn op de
gestabiliseerde oudere duingronden gronden ontkalkt en kunnen evolueren naar
podzols.
De bodemkaart is weergegeven in figuur 12. Variatie in bodemomstandigheden in het
bosdomein is van nature beperkt. Het betreft overal “middeloude” duinformaties. Bij de
bebossingen werd het zand diep omgewoeld om de schelpenbanken te doorbreken.
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2.3

Beschrijving van het biotisch milieu

2.3.1

Bestandskaart
[3.2.5]
Figuur 3 geeft de bestandsindeling voor de Duinbossen weer. Ook het bosreservaat
“Jan De Schuyter” is aangeduid. Het bosreservaat omvat de volgende bestanden: 102a,
102b, 104a, 104b, 104c, 105a, 105b, 105c, 105d, 105e, 105f, 106a, 106b, 301b, 302a,
302b, 302c, 303a, 305a, 305b, 305c, 305d, 305e, 306a, 306b, 306c, 306d, 306e, 306F.

2.3.2

Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens
[3.2.3], [3.2.4], [3.3.1]
Onderstaande analyse is gebaseerd op gegevens verzameld door ANB (2002) en eigen
inventarisatie in voorjaar 2006. De statistieken werden berekend in Bosdat, volgens de
voorgeschreven methodiek (Bos&Groen, 2001).
In bijlage 4 zijn de bestandskenmerken, de boomsoortensamenstelling en de
dendrometrische gegevens per bestand opgenomen. Hieronder worden de
verschillende bestandskenmerken voor het ganse boscomplex besproken.
Bestandskenmerken
Tabel 2.2 geeft de bestandskenmerken weer.
Tabel 2.2:

Bestandskenmerken van de Duinbossen

bedrijfsvorm
hooghout
middelhout

ha

%

sluitingsgraad

ha

%

115,2

74,6

minder dan 1/3

6,2

4,0

5,0

3,3

van 1/3 tot 2/3

15,5

10,0

hakhout

0,5

0,4

meer dan 2/3

101,9

66,0

niet van toepassing

30,7

19,9

niet van toepassing

30,7

19,9

te bepalen

2,8

1,8

mengingsvorm
homogeen

71,3

46,2

NH

62,3

40,3

groepsgewijs

5, 6

3,6

LH

61,4

39,7

stamsgewijs

46,8

30,3

pOp

30

19,4

niet van toepassing

30,7

19,9

Inf

0,8

0,5

1-20

6,2

4,0

21-40

12,4

8,1

41-60

49,3

32,0

61-80

18,5

12,0

81-100

14,4

9,3

bestandstype

leeftijdsklasse

ongelijkjarig

4,3

2,8

niet van toepassing

30,7

19,9

De 30,7 ha die bij de inventarisatie als permanent open ruimte werden aangeduid,
bestaan uit (tabel 2.3) 0,8 ha infrastructuur (boswachtershuis en voormalig pomphuis)
en open vegetaties bestaande uit kaal duinzand, duingrasland, struwelen en resterende
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dennen binnen struwelen. De effectieve oppervlakte die als open ruimte (geen struweel)
met natuurbeheer kan worden beschouwd bedraagt ongeveer 5 ha.
Binnen het Bosdecreet worden inheemse struwelen ook als “open ruimte met
natuurfunctie” beschouwd. Binnen de huidige struwelen komen nog veel exoten voor.
Onder meer Rimpelroos en opslag van abeel en populier zijn op enkele plaatsen
dominant. De totale oppervlakte struweel (zowel inheems als exoot) bedraagt ongeveer
22 ha of 14%. Vooral aan de randen van het bosdomein is het aandeel exoten zeer
hoog. In het midden van grote bestanden struweel is het aandeel exoot eerder beperkt.
Van de 22 ha struweel is ongeveer een derde (8ha) als inheems te beschouwen. Tabel
2.3 geeft een onderverdeling van de oppervlakte die als permanent open ruimte wordt
beschouwd in de bosdatabank.
Tabel 2.3:

Aard van de “open ruimte” terreinen (pop en Inf uit Bosdat)

type

ha

infrastructuur

0,8

Mosduin en duingrasland

5

struweel (>80% inheems)

8

struweel (>20% exotisch)

12

resterend dennengroepjes binnen struweel

5

Deze oppervlaktes zijn een inschatting op basis van terreinwaarnemingen en luchtfoto’s.
Zo is bijvoorbeeld bestand 302a niet eenduidig te karakteriseren. Daar wisselen
mosduin en duingrasland af met struweel waarvan sommige delen inheems zijn en
andere enkel Rimpelroos bevatten. Bovendien komen her en der nog restanten van
dennenaanplantingen voor.
Boomsoortensamenstelling
Hierna volgt de bespreking van de boomsoortensamenstelling voor de zaailingen,
struiklaag en boomlaag. Om de leesbaarheid te bevorderen worden enkel de
hoofdboomsoorten vermeld. In bijlage 5 worden de volledige tabellen weergegeven.
Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte lager dan 2 meter.
Het overgrote deel van de huidige verjonging, in de Duinbossen gebeurt door natuurlijke
verjonging. Illustratie 2 geeft de verdeling over de soorten weer. Hierbij dient opgemerkt
te worden dat het grote aandeel “ander loofhout” toe te wijzen is aan enkele bestanden
(hoofdzakelijk in Klemskerke) waar zeer veel Zwarte bes staat. In een beperkt aantal
bestanden komt ook nog Hondsroos bij de verjonging voor. Dit wordt eveneens onder
“ander loofhout” weergegeven. Tabel 2.4 geeft de aantallen weer voor de voornaamste
soorten.
Tabel 2.4:

Overzicht dichtheid van zaailingen
Met Zwarte bes
aantal/ha

%

ander loofhout (Zwarte bes)

19849

72,2

Esdoorn

4209

Vlier
Ratelpopulier

Boomsoort

Zomereik

aantal/ha

%

15,3

4209

55,0

1789

6,5

1789

23,4

401

1,5

401

5,2

347

1,3

347

4,5
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0,9

260

228

0,8

228

3,0

Gladde iep

152

0,6

152

2,0

Amerikaanse vogelkers

141

0,5

141

1,8

overige soorten

130

0,5

130

1,7

Duindoorn

260

Wilde kardinaalmuts

3,4

In de meeste (naald)bestanden bestaat de verjonging uit Gewone vlier en Gewone
esdoorn. Een meer realistisch beeld wordt bekomen door Zwarte bes weg te laten. In de
verjonging komt in beperkte mate Amerikaanse vogelkers voor. Deze soort geeft op dit
moment nog geen problemen zoals in boscomplexen op zandgronden in het binnenland,
waar deze soort de zaailingen en struiklaag domineert en verjonging van inheemse
soorten verhindert.
zaailingen: verdeling naar stamtal
(zonder zwarte bes)
Gladde iep Amerikaanse
vogelkers
2%
2%

Wilde
kardinaalmuts
3%
Duindoorn
3%

overige soorten
2%

Zomereik
5%
Ratelpopulier
5%
Esdoorn
55%
Vlier
23%

Illustratie 2:

Zaailingen: gemiddeld soortenaandeel in het stamtal

De struiklaag omvat alle exemplaren groter dan 2 meter maar met een stamomtrek
(gemeten op 1,5 m) kleiner dan 20 cm. Illustratie 3 toont de verdeling van de
voornaamste soorten binnen de struiklaag.
Tabel 2.5 toont de absolute aantallen voor de voornaamste soorten in de struiklaag.
Tabel 2.5:

Overzicht dichtheid van de struiklaag

soort

aantal/ha

Gewone esdoorn

803

Gewone vlier

803

Eenstijlige meidoorn

195

Ratelpopulier

127

Gewone es
overige

84
182
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struiklaag: aandeel in stamtal
overige
8%

Es
4%
ratelpopulier
6%

esdoorn
36%

meidoorn
9%

vlier
37%

Illustratie 3:

Struiklaag: gemiddeld soortenaandeel in stamtal

De boomlaag omvat alle bomen met een omtrek (gemeten op 1,5m) groter dan 20 cm.
Op basis van het grondvlak zijn de meest voorkomende soorten: Oostenrijkse den,
Corsicaanse den, Gewone esdoorn, Zomereik en Ratelpopulier. Het aandeel inheemse
soorten bedraagt 28% van het gemiddelde bestandsgrondvlak. Illustratie 4, illustratie 5
en illustratie 6 geven de verdeling naar grondvlak en stamtal weer. Tabel 2.6 geeft de
absolute cijfers voor de voornaamste boomsoorten. Deze gemiddelden zijn berekend
voor ganse bosoppervlakte, dus inclusief open ruimtes.
Tabel 2.6:

Kenmerken van de boomlaag
Stamtal

Grondvlak

Volume

Boomsoort

#/ha

m²/ha

m³/ha

Oostenrijkse den

368

9,8

48,5

Corsikaanse den

100

5,3

42,5

Esdoorn

151

3,0

18,8

Zomereik

69

2,4

16,2

Ratelpopulier

44

1,7

8,2

Gewone es

20

0,7

6,4

overige

68

1,2

6,9

totaal

820

24,1

147,5

Wordt de open ruimte niet meegerekend in de analyse, dan liggen de gemiddelden
hoger: stamtal 996/ha, grondvlak 29,3m²/ha en volume 179m³/ha.
Eenzelfde analyse werd gemaakt voor de naaldbestanden en loofbestanden in tabel 2.7.
Tabel 2.7:

Gemiddelde bestandskenmerken voor loofhout- en naaldhoutbestanden
Stamtal

Grondvlak

Volume

Bestandstype

#/ha

m²/ha

m³/ha

Loofhout

990

25,8

164

Naaldhout

1000

31,8

190
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De bestanden hebben een redelijk normaal grondvlak, maar hebben door de beperkte
hoogtegroei een eerder laag bestandsvolume.

boomlaag: verdeling volgens grondvlak
Ratelpopulier
7%

Es
3%

overige
5%

Zomereik
10%

Oostenrijkse den
40%

Esdoorn
13%

Corsikaanse den
22%

Illustratie 4:

Boomlaag: gemiddeld soortenaandeel in het grondvlak

boomlaag: : verdeling volgens stamtal
Ratelpopulier
5%

Es
2%

overige
8%

Zomereik
8%

Oostenrijkse den
46%

Esdoorn
19%
Corsikaanse den
12%

Illustratie 5:

Boomlaag: gemiddeld soortenaandeel in het stamtal
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stamtal per omtrekklasse
250.0

200.0
overige
Zwarte els
Zomereik

150.0
aantal

Ratelpopulier
Populier
Oostenrijkse den

100.0

Esdoorn
Gewone es
Corsikaanse den

50.0
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grondvlakverdeling per omtrekklasse
4
3.5
3

overige

grondvlak (m²)

Zwarte els
2.5

Zomereik
Ratelpopulier
Populier

2

Oostenrijkse den
Esdoorn

1.5

Gewone es
Corsikaanse den

1

Berk

0.5
0
25

35

45

55

65
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85

95

105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215
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Illustratie 6:

Stamtal en grondvlakverdeling volgens diameterklasse en boomsoort

Dendrometrische gegevens
De bosbestanden (exclusief open ruimtes) binnen de Duinbossen worden gekenmerkt
door een gemiddeld stamtal van 1000 /ha, een gemiddeld bestandsgrondvlak van 29
m²/ha en een gemiddeld bestandsvolume van 180 m³/ha. Het staand dood hout heeft
een gemiddeld stamtal van 40/ha en vertegenwoordigt 6,6 m³/ha (3,5%). De Criteria
Duurzaam Bosbeheer stellen een streefwaarde van 4% voorop. In bijlage 5 wordt de
tabel met dendrometrische gegevens per bestand weergegeven.
In figuur 13a wordt een overzicht naar bestandstype weergegeven. Figuur 13b toont de
hoofdboomsoort en leeftijdsklasse van de bestanden. Hier blijkt dat bosplaats
816785/R/GGE/Mech
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Klemskerke voor een groot deel uit loofbos bestaat. In de andere bosplaatsen
domineren naaldbomen de boomlaag. De onderetage in de naaldbestanden wordt
gedomineerd door Gewone vlier. In een aantal bestanden staat Gewone esdoorn in de
nevenetage. Ook in loofbestanden maakt Gewone esdoorn een groot deel van de
nevenetage uit.
2.3.3

Flora

[3.2.1], [3.3.2]
Plantensoorten
De inventarisgegevens, gemaakt door ANB gebruikt (56 Braun-Blanquet proefvlakken
en 10 Tansley-opnamen in 2002), verder aangevuld met 6 Braun-Blanquet proefvlakken
en 7 Tansley-opnamen (in voorjaar 2006).
De soortenlijst werd aangevuld met gegevens uit de gebiedsvisie Duinen De Haan –
Wenduine (WVI, 2004) en de synthesenota met betrekking tot de oprichting van het
bosreservaat “Jan De Schuyter” (Van Elegem, 2002). De volledige soortenlijst wordt
weergegeven in bijlage 6. Hieronder worden enkele relevante soorten besproken.
Rode lijst
Tabel 2.8 geeft de rodelijst soorten (Van Landuyt et al, 2006) waargenomen in de
Duinbossen weer.
Tabel 2.8:

Overzicht rodelijst soorten in de Duinbossen

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Status

bron

Polypodium vulgare

Gewone eikvaren

Achteruitgaand

Vegdat, ANB

Salix repens

Kruipwilg

Achteruitgaand

Vegdat, ANB

Calluna vulgaris

Struikhei

Achteruitgaand

Vegdat, ANB

Gallium verum

Geel walstro

Achteruitgaand

Van Elegem

Himantoglossum hircinum

Bokkenorchis

Bedreigd

Haskoning

Orobanche caryophyllacea

Walstrobremraap

Bedreigd

Haskoning

Festuca juncifola

Duinzwenkgras

Bedreigd

Van Elegem

Allium scorodoprasum

Slangenlook

Bedreigd

Van Elegem

Ammophila arenaria

Helm

Momenteel niet bedreigd

Haskoning

Calystegia soldanella

Zeewinde

Zeldzaam

WVI

Bromus thominei

Duindravik

Zeldzaam

Van Elegem

Koelerai albescens

Duinfakkelgras

Zeldzaam

Van Elegem

Viola curtisii

Duinviooltje

Zeldzaam

Van Elegem

Anthyllis vulneraria

Wondklaver

Kwetsbaar

Van Elegem

Polygala vulgaris

Gewone vleugeltjesbloem

Kwetsbaar

Haskoning

Rhinanthus minor

Kleine ratelaar

Kwetsbaar

Haskoning

Rhinanthus angustifolius

Grote ratelaar

Kwetsbaar

Haskoning

Rosa spinosissima

Duinroosje

Zeldzaam

WVI

Thalictrum minus

Kleine ruit

Momenteel niet bedreigd

Haskoning

Hippophae rhamnoides

Duindoorn

Momenteel niet bedreigd

Vegdat,ANB

Duindoorn heeft bij Biesbrouck et al. (2001) nog het status zeldzaam. Klein ruit wordt in
de studie van het WVI (2004) niet vermeld. Zij beschrijven wel Duinruit, die het statuut
zeldzaam heeft. Deze soort is een ondersoort van Kleine ruit.
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Opvallend is de waarneming van Struikhei. Aan de Belgische kust komt deze soort
slechts beperkt in de binnenduinen (relicten in Cabourduinen, Schuddebeurze en
D’Heye) voor. Noordelijker kan hij dominant zijn in duingebieden. Daar zijn de duinen
ouder en meer verzuurd. Op een aantal plaatsen zaait deze soort zich uit vanuit tuinen.
Stuikhei werd in 2002 terug gevonden in de noordelijke uitloper van bestand 201d. Bij
nazicht (mond. med. K. Van de Casteele, 2006) werd deze soort niet meer terug
gevonden in het betreffende bestand. Het betrof waarschijnlijk een uitgeplante cultivar.
Het Duinroosje, dat werd waargenomen door het WVI, wordt beschreven als
aangeplant. Het komt dus waarschijnlijk niet van nature voor in het gebied. Er zijn elders
aan de kust waarnemingen van deze soort waarvan wel wordt aangenomen dat het een
natuurlijke populatie betreft.
Oudbossoorten
Volgens de inventaris komen er twee oud bos soorten voor: Hulst en Kardinaalsmuts.
Daar deze planten regelmatig in omliggende tuinen worden aangeplant, kan geen
uitspraak gedaan worden over het autochtone karakter van deze soorten. Bovendien
zijn de Duinbossen relatief jonge bossen en is de polderstreek al eeuwen vrij arm aan
bos. Oud bos soorten zijn dus niet direct te verwachten in deze bossen.
De voorlopige gegevens voor de bosreservaten (Van Elegem, 2002) vermelden ook
onderstaande soorten met op Vlaamse schaal een indicatorwaarde voor oud bos (tabel
2.9). Tijdens de terreininventarisatie werden Wilde kamperfolie, Gevlekt longkruid en
Gelderse roos waargenomen.
Tabel 2.9:

Oudbossoorten uit de plantenlijst van de Duinbossen

Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Bosanemoon

Anemone nemorosa

Bosbingelkruid

Mercurialis perennis

Bosrank

Clematis vitalba

Gelderse roos

Viburnum opulus

Gevlekt longkruid

Pulmonaria officinalis

Gewone salomonszegel

Polygonatum multiflorum

Grote keverorchis

Listera ovata

Hazelaar

Corylus avellana

Kardinaalsmuts

Euonymis europaeus

Smalle stekelvaren

Dryopteris carthusiana

Wijfjesvaren

Athyrium filix-femina

Wilde kamperfoelie

Lonicera periclymenum

Autochtone bomen en struiken
In de Duinbossen werd enkel in bestand 302a een locatie met autochtoon materiaal
afgebakend (Maes et al., 2003). Hier wordt het duinstruweel met Heggeroos,
Schijnegelantier en Egelantier beschreven. Er worden echter geen scores aan soorten
toegekend.
In de onmiddellijke nabijheid (de Zandpanne en de Kijkuit) werden drie locaties
aangeduid met mogelijk autochtone individuen van streekeigen soorten. Hier worden
Wilde liguster, Heggeroos, Duindoorn, Gewone vlier en Gladde iep als mogelijk tot
waarschijnlijk autochtone soorten aangeduid.
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Mossen
Het advies van het INBO (Vanderkerkhove, 2003) vermeldt volgende soorten: Groot
duinsterretje, Klein duinsterretje, Zomersneeuw en Kronkelbladmos. De gebiedsvisie
(WVI, 2004) vermeldt een inventarislijst van mossen in de duinen van de Kijkuit en de
Zandpanne (bijlage 7).
Paddestoelen
De verschillende biotopen in de Duinbossen hebben hun eigen specifieke paddestoelen.
Daar deze biotopen schaars zijn op Vlaamse schaal, zijn ook de paddestoelen vaak
zeldzame soorten. Sommige naaldbestanden herbergen soorten die elders sterk
achteruit gaan. Dit wordt verklaard door het grotere kalkgehalte in de duinbodems,
waardoor deze bossen minder snel verzuren. De Duinbossen zijn algemeen rijk aan
paddenstoelensoorten van naaldbossen en de noordelijke rand van bestand 205e is een
hotspot. Dit komt door de combinatie van gunstige factoren: in oorsprong kalkrijke
zandbodem, een dunne strooisellaag door de sterke windwerking aan de bosrand en
een naar Vlaamse normen voor een bosrand zeer lage atmosferische depositie van
vermestende en verzurende stoffen vanuit de Noordzee. De meeste naaldbossen op
zandgrond landinwaarts zijn verzuurd en/of vermest. In tabel 2.10 staan indicatorsoorten
die in de naaldbossen in Duinbossen werden waargenomen.
Tabel 2.10:

Overzicht belangrijke paddenstoelensoorten in de Duinbossen (naar Walleyn, 2006)

Wetenschapplijke naam

Nederlandse naam

Rodelijst status

voorkomen

Auriscalpium vulgare

Oorlepelzwam

Chroogomphus rutilus

Koperrode spijkerzwam

bedreigd

regelmatig waargenomen

Lactarius deliciosus

Smakelijke melkzwam

wrslk bedreigd

regelmatig waargenomen

Russula cessans

Duinbosrussula

bedreigd

regelmatig waargenomen

Russula xerampelina s.str.

Roodvoetrussula

regelmatig waargenomen

Suillus bovinus

Koeienboleet

weinig waargenomen,twijfelachtig

Suillus granulatus

Melkboleet

weinig waargenomen

bedreigd

Tricholoma myomyces

regelmatig waargenomen
weinig waargenomen

In bijlage 10 is de volledige paddenstoelensoortenlijst, waargenomen tussen 1981 en
2006, van het INBO weergegeven.

Vegetatietypes
Vegetatieprocessen en vegetatiekaart
In de Duinbossen zijn de verschillende successiefasen tussen mosduinen en duinbos
terug te vinden. De Duinbossen zijn gelegen in het deel van de duinen waar de
duindynamiek al grotendeels verdwenen is. Door het gebrek aan dynamiek gaan vooral
de vroege successiestadia verloren, zonder dat nieuwe pioniersituaties ontstaan.
In een eerste fase van successie wordt de helmbegroeiing vervangen door een open
mosduinvegetatie met veel Bleek dikkopmos en andere mossen zoals Duinsterretje en
Duinklauwtjesmos. Bij verdere successie ontstaan pioniersgraslanden met onder meer
Duinfakkelgras, Geel walstro en Muurpeper. Deze zijn de voorlopers van de
duingraslanden die voorkomen op niet-verstruweelde duinen die al lange tijd stabiel
blijven. Door de sterke verschillen in vochtgehalte, winddynamiek en zonexpositie,
ontstaat een divers patroon van vegetatietypes. Een typering van deze vegetaties is niet
evident wegens de grote variatie.
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Bij afwezigheid van beheer, begrazing of maaien, evolueren de graslanden tot
struwelen. In de eerste plaats komen Duindoorn en Kruipwilg op de vochtigere plaatsen
en Wilde liguster (Weeda et al., 1995) op drogere plaatsen. Struwelen met Kruipwilg
hebben een rijkere ondergroei van kruiden en grassen. Andere soorten die voorkomen
in de struwelen zijn Gewone vlier, Eenstijlige meidoorn, Hondsroos en Egelantier.
In een groot aantal struwelen in de Duinbossen domineren echter exoten die werden
aangeplant als fixeerders van zand (o.a. Rimpelroos). Deze soorten hebben een
negatieve invloed op de natuurlijke ontwikkeling van de vegetatie. Door hun dominant
voorkomen kunnen zaailingen van inheemse soorten niet kiemen of doorgroeien tot in
de struiklaag. Rimpelroos komt hoofdzakelijk voor in de randen van open bestanden en
vormt daar dichte massieven. De verspreiding gebeurt hoofdzakelijk vegetatief via
wortelstokken. In de bestanden is de Rimpelroos verspreid aanwezig in minder grote
massieven. Rijshout van abeel werd frequent aangeplant om verstuiving tegen te gaan.
Dit rijshout liep op een aantal plaatsen uit tot bomen. Via wortelopslag ontstonden
groepjes abeel verspreid over de bestanden.
Afhankelijk van de invloed van de zeewind kunnen in het struweel bomen kiemen en
doorgroeien. Voorbeelden van inheemse boomsoorten die in deze successie thuishoren
zijn berken en Zomereik. Een soort waarvan het inheems/streekeigen karakter meer
controversieel is, is Gewone esdoorn. Meer landinwaarts zijn rijke bostypes met
Gewone es, iepen en diverse boom- en struiksoorten van nature mogelijk.
De bestandstructuur is besproken onder 2.3.2, de bebossingsgeschiedenis onder 2.1.
Figuur 10 geeft de actuele vegetatie weer. Deze werd gemaakt op basis van de
(gedetailleerde) kaart in WVI (2004).
Biologische WaarderingsKaart
De Biologische Waarderingskaart (BWK) (figuur 14) vermeldt naald- en
loofbosaanplanten voor de bosplaatsen Vlissegem en Wenduine. De loofbestanden in
Klemskerke worden als mesofiel eikenbos geklasseerd.
De struwelen binnen het boscomplex worden op de BWK als duindoornstruweel of
duingrasland gekarteerd. Tabel 2.11 geeft de gekarteerde oppervlakte per hoofdcode
van de BWK weer. Op het terrein is een grotere variatie aanwezig dan aangegeven op
de BWK. Zo is een groot deel van wat aangegeven wordt als duingrasland op dit
moment struweel met resten naaldhoutaanplant.
Tabel 2.11:

Oppervlakte per hoofdcode van de BWK in de Duinbossen

Hoofdcode

ha

duinen

5,5

duingrasland

26,0

andere elementen

1,6

populieraanplanten

0,3

moerassen

0,1

ander loofhoutaanplant

12,5

naaldhoutaanplant

55,5

mesofiel eikenbos

34,4

ruderaal bos

2,1

duinstruweel

9,2

urbaan

4,1
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wegen

3,0

Potentieel Natuurlijke Vegetatie
De Potentiële Natuurlijke (bos)Vegetatie (PNV) werd niet opgemaakt voor de Polders en
de Kuststreek (De Keersmaeker et al., 2001). De methodiek van de PNV is gebaseerd
op de bodemserie zoals vermeld op de Bodemkaart van België. In de Kuststreek wijkt
het bodemclassificatiesysteem af van de rest van Vlaanderen. Zonder grote verstoring
evolueert de vegetatie, zeker achter de zeereepduinen op lange termijn naar duinbos.
De precieze spontane samenstelling van duinbos is in Vlaanderen niet gekend.
Beschreven bosplantengemeenschappen op de duinen zijn Duineikenbos en
Duinberkenbos. Meer landinwaarts is op de nog goed van kalk voorziene en niet te
droge (oudere) duinbodems het droge Iepen-Essenbos de meest waarschijnlijke PNV.
2.3.4

Fauna
[3.2.2], [3.3.3]
Broedvogels
In het kader van de opmaak van dit beheerplan werd een broedvogelinventarisatie
uitgevoerd (Philippe Schepens, voorjaar 2006). Hierbij werd de methode van het
Vlaamse broedvogelatlasproject gevolgd. Het studiegebied werd in 11 deelzones (figuur
17) opgedeeld.
Op drie soorten na, werden enkel voor Vlaanderen algemene broedvogels
waargenomen (bijlage 8). De aangetroffen rodelijstsoorten (Vermeersch et al., 2004)
zijn: Cetti’s zanger (zeldzaam), Nachtegaal (kwetsbaar) en Sprinkhaanzanger
(momenteel niet bedreigd).
De Nachtegaal is een soort van struwelen en komt in grote concentratie voor in de
Vlaams Natuurreservaten ‘Zwinduinen en –polders’ en ‘Duinen en Bossen van De
Panne’. Op Vlaamse schaal gaat de soort achteruit. In de duingebieden is de populatie
echter vrijwel stabiel. Deze soort zal baat hebben bij de uitbreiding van het struweel en
het luwen van recreatie in de struweelzones.
De Cetti’s zanger is een soort van Zuid-Europa, die haar areaal in de jaren 1960 naar
het noorden uitbreidde. Tot 2002 werd deze soort enkel aan de Kust broedend
waargenomen. De Cetti’s zanger is vrij gevoelig voor strenge winters. De soort broedt in
verruigde vegetaties met struikopslag en een dichte bedekking van riet, brandnetels of
bramen, vrijwel steeds in de buurt van water. In mei 2006 werd deze soort enkele keren
roepend waargenomen in bestand 106c. Daar geen zang of territoriumgedrag werd
vastgesteld, is de broedzekerheid eerder gering. In het natuurreservaat de Kijkuit komt
deze soort met zekerheid broedend voor (mond. med. P. Bultinck).
De Sprinkhaanzanger is een soort van onder meer duinstruwelen en kent in de
kuststreek dan ook een vrij hoge bedekking. De soort neemt toe in Vlaanderen
(Vermeersch et al. 2004). Tijdens de broedvogelinventarisatie werd deze soort in
bestand 106c en 302a waargenomen als waarschijnlijke broeder.
Een andere broedvogel van struwelen is Braamsluiper. Deze soort werd waargenomen
in bestanden 106c en 302a.
De Zomertortel is een soort van struwelen en dichte bosjes. Tot voor kort (2005) werd
deze soort broedend waargenomen in de Duinbossen, in 2006 echter niet meer. In gans
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Vlaanderen gaat deze soort achteruit door onder meer het verdwijnen van zadenrijke
graslanden. Mogelijk is de recreatiedruk ook een factor die meespeelt, aangezien ze
een verborgen leven leidt.
Een andere verstoringsgevoelige soort is de Wielewaal. Deze soort wordt sinds de jaren
80 van vorige eeuw enkel nog op doortrek waargenomen in de Duinbossen.
Soorten van naaldbos zijn Kuifmees en Ransuil. Deze broeden beide in het
bosreservaat binnen bosplaats Klemskerke. Vooral Kuifmees is sterk gebonden aan
naaldbos. Ransuil broedt hoofdzakelijk in verlaten kraaiennesten.
In het verleden (Van Elegem, 2002) werden Goudvink en Roodborsttapuit als
broedvogel waargenomen. Ook Kruisbek is een onregelmatige broedvogel die in 2006
(mond med Van Elegem) werd waargenomen.
Ongewervelden
Dagvlinders
De voorkomende soorten in de Duinbossen zijn algemene soorten die in de ganse
kuststreek worden terug gevonden. Het WVI (WVI, 2004) vermeldt het voorkomen van
Heivlinder in de onmiddellijke omgeving van het boscomplex. Deze wordt niet vermeld in
de synthesenota (Van Elegem 2002). De synthesenota geeft volgende soorten op in het
bosreservaat: Bont zandoogje, Boomblauwtje, Dagpauwoog, Distelvinder, Gehakkelde
aurelia, Klein geaderd witje, Koevinkje, Landkaartje en Citroentje. Op terreinbezoeken
(in 2006) werd ook Icarusblauwtje waargenomen, naast de hierboven vernoemde
soorten.
Sprinkhanen
De gebiedsvisie (WVI 2004) vermeldt heel wat soorten op ruige graslandrelicten.
Hoewel de relicten binnen het bos niet werden onderzocht, kan er wel verwacht worden
dat de waargenomen soorten ook in de graslandjes binnen het bos voorkomen. De
meest
specifieke
soorten
zijn:
Greppelsprinkhaan,
Kustsprinkhaan,
Duinsabelsprinkhaan, Struiksprinkhaan en Blauwvleugelsprinkhaan. Al deze soorten
hebben een statuut op de Vlaamse Rode Lijst.
Libellen
In het bos is het aantal geschikte biotopen voor libellen erg beperkt. Van Elegem (2002)
vermeldt voor het bosreservaat Lantaarntje, Blauwe glazenmaker, Bloedrode heidelibel
en Oeverlibel. In de reservaten de Kijkuit en de Zandpanne werden ook Paardenbijter,
Houtpantserjuffer, Viervlek en Zwervende pantserjuffer waargenomen (mond. med. P.
Bultinck, 2006).
Loopkevers
Voor de bossen zijn er geen waarnemingen beschikbaar. In de aanpalende
natuurreservaten vermeldt De Beelde (2003) 130 soorten (bijlage 11), waaronder
Bembidion pallidipenne en Dromius meridionalis als meest speciale soorten. Het is
waarschijnlijk dat op de open duinpannen en duingraslanden ook een hoog aantal
soorten terug te vinden is. Tijdens de terreinbezoeken in het voorjaar van 2006 werd de
Bastaardzandloopkever waargenomen.
Bosmieren
In de Duinbossen komen een aantal mierennesten voor aan de rand van open plekken,
meestal nabij naaldbestanden. In bosplaats Klemskerke werden langsheen de Driftweg
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en de N34 verschillende koepels van Rode bosmier terug gevonden (illustratie 7,
gegevens INBO). Vooral de hybride Formica rufa x polyctena komt voor, maar ook beide
nominaatsoorten (Behaarde rode bosmier, F. rufa en Kale rode bosmier, F. polyctena)
werden waargenomen.

Illustratie 7:

Verspreiding van Rode bosmier in Vlaanderen (voorlopige gegevens INBO)

Rode bosmieren zijn kwetsbare soorten in Vlaanderen. Daarnaast zijn ze een
belangrijke waard voor het Schitterend lieveheersbeestje (Coccinella magnifica). Deze
kever is zeldzaam in Vlaanderen (illustratie 8, gegevens INBO) en komt in WestVlaanderen vermoedelijk enkel nog voor in de Duinbossen, Roksemput en de
Schobbejakshoogte. Deze soort is afhankelijk van mierennesten op voldoende kale
bodem, struikgewas en invallend zonlicht.

Illustratie 8:

Verspreiding van Schitterend Lieveheersbeestje (Coccinella magnifica) in

Vlaanderen

Amfibieën en reptielen
Het INBO vermeldt voor het UTM-hok waarbinnen de Duinbossen gelegen zijn
Levendbarende hagedis, Kamsalamander en Rugstreeppad. Specifieke gegevens voor
de Duinbossen ontbreken. Gezien het geringe aantal geschikte poelen is het weinig
waarschijnlijk dat deze amfibieën voorkomen in het boscomplex. De Levendbarende
hagedis kan mogelijk voorkomen op de droge open duinen en duinpannen. Tijdens de
terreinbezoeken werd de soort niet waargenomen.
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Zoogdieren
Er zijn geen bijzondere zoogdieren te vermelden voor de Duinbossen. Van Elegem
(2002) en Vandekerkhove (2004) vermelden enkel Konijn en Bunzing als zoogdieren in
het bosreservaat. Gezien de populatie Eikelmuis aan de Westkust, kan deze soort ook
hier verwacht worden. Op heden zijn er echter geen waarnemingen gekend.
Wel worden er regelmatig verwilderde katten waargenomen. Deze kunnen een
negatieve invloed hebben op het broedvogelbestand. Gemeente De Haan voert een
beleid om deze katten zoveel mogelijk weg te vangen.
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2.4

Beschrijving van het actuele gebruik
[3.3.4]
• Houtproductie
Houtproductie was een volledig ondergeschikte functie bij de aanleg van de
Duinbossen. Fixatie van de duinzanden was de primaire doelstelling. De groei van nogal
wat bestanden is eerder beperkt wegens de slechte condities (zoute zeewind, droogte)
op deze extreme standplaats.
Na 2002 geraakten de aangeduide dunningen in het naaldhout niet verkocht. Er zijn dan
ook geen opbrengsten uit houtverkoop sinds 2003. In de streek wordt naaldhout niet
geapprecieerd als brandhout. Bovendien bleek geen enkele exploitant geïnteresseerd in
het naaldhout voor industriële verwerking. De dode dennen die uit bestand 201b werden
verwijderd, raakten niet verkocht. Tabel 2.12 geeft de houtverkoop van vroegere jaren
weer, toen werd naaldhout wel voor industriële afzet verkocht.
Tabel 2.12:

Houtproductie

Jaar

# m³

Prijs (€)

€/stère

2002

30

150

5

2001

/

/

2000

135

1338

9,9

1999

100

1115

4,15

1998

132

773

5,85

1997

/

/

1996

609

3223

5,29

1995

473

2640

5,58

1994

497

6197

12,47

1993

342

1934

5,65

1992

175

1116

6,37

1991

31

223

7,19

1990

131

602

4,59

1989

250

1128

4,51

1988

/

/

•

Jachtpacht

De jacht wordt niet verpacht in de Duinbossen.
•

Recreatief gebruik

1° Huidige infrastructuur
De Kuststreek is sinds lange tijd een toeristische trekpleister tijdens zomerse dagen.
Ook in de rest van het jaar komen mensen, hoofdzakelijk in het weekend, naar de Kust.
Dit brengt met zich mee dat er een enorme recreatieve druk op de bossen ligt. Getuige
(figuur 11) hiervan is het zeer uitgebreide netwerk van wandelpaden doorheen de
Duinbossen. Het Duinbossenpad, grotendeels parallel met de GR-route 5A is de enige
aangeduide wandelroute doorheen het bosdomein. Een aantal paden zijn verhard,
waardoor de Duinbossen ook voor rollers deels toegankelijk zijn.
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Niet alleen wandelaars vertoeven in de Duinbossen. Een aantal paden is als ruiterpad
aangegeven en worden door de omliggende maneges gebruikt. Ook individuele ruiters
en in toenemende mate menners maken gebruik van de boswegen. Het ruiterpad maakt
geen volledige lus. Ruiters die gebruik maken van het ruiterpad keren langs het strand
terug. Het strand is gedurende de zomer en tijdens het weekend slechts op bepaalde
tijdstippen toegankelijk voor ruiters.
Voor fietsers loopt de Oude Dijkenroute langsheen de zuidrand van bosplaats
Vlissegem. In het bos zelf zijn geen fietsers toegelaten. Mountainbikers zijn tot nu toe
niet toegelaten, maar toch gebruiken heel wat van hen de boswegen.
In elke bosplaats is een speelzone voorzien, die -gezien het golvend reliëf- de nodige
spelmogelijkheden biedt.
2° Uitdagingen en knelpunten
De grote recreatiedruk brengt een aantal knelpunten met zich mee. Zo is het wenselijk
in bosreservaat recreatieluwe zones te creëren, waar kwetsbare vegetaties en faunaelementen kunnen ontwikkelen. Ook de inrichting van de duinovergangen op de
kustreepduinen (MD&K) stelt een aantal randvoorwaarden aan de recreatieve
infrastructuur in de Duinbossen. De uitdaging ligt dus bij een gedragen evenwicht tussen
de gewenste natuurontwikkeling en de belangrijke recreatieve functie van de
Duinbossen binnen de toeristische trekpleister die de Kust is.
Hoewel sommige paden met asfalt zijn verhard, zijn ze niet altijd bruikbaar voor
rolstoelgebruikers. Op een aantal plaatsen is het pad met zand bedekt of hebben
boomwortels het wegdek doen barsten. Om de toegankelijkheid voor deze
gebruikersgroep te optimaliseren zijn enkele (eenvoudige) onderhoudsingrepen nuttig.
Behalve voor een boswandeling, worden de paden vooral gebruikt als doorsteek tussen
de kampeer- en verblijfsterreinen en het strand. Daarbij wordt steevast de kortste weg
gezocht. Hierdoor ontstonden op een aantal plaatsen sluipwegen tussen wandelpaden.
Daar waar de drukke N34 en N34Y worden overgestoken ontstaan gevaarlijke situaties
omdat een aantal paden niet op elkaar aansluiten. Hierdoor moet de bezoeker
langsheen de drukke baan een doorgang door het bos zoeken. Binnen het
inrichtingsproject voor de duinen (Haskoning i.o.v. MD&K, 2006) en de gebiedsvisie
(WVI, 2004) wordt voorgesteld om de oversteekplaatsen te bundelen in een beperkt
aantal veilige overgangen. Dit impliceert dat een aantal doodlopende boswegen moet
worden afgesloten. De paden en wandelinfrastructuur in dit bosbeheerplan en die in het
uitvoeringsplan voor de kustduinen worden op elkaar afgestemd.
Gegeven het massatoerisme, is het hermetisch afsluiten van omvangrijke rustgebieden
vrijwel onmogelijk. Maar door een aantal hoofdbanen de strandbezoekers te
kanaliseren, kan de druk op de tussenliggende zones wat verminderen, waardoor deze
dan kunnen ontwikkelen volgens hun ecologische potenties.
Door ruiters worden enkele knelpunten van overhangende takken en drassige paden
vermeld. De ruiters maken op dit moment een aantal ‘shortcuts’ tussen routes doorheen
bosbestanden. Deze zijn echter niet officieel aangegeven. Ook de ruiterpaden in dit
bosbeheerplan en die in het uitvoeringsplan voor de kustduinen worden op elkaar
afgestemd.
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Fietsers en mountainbikers zijn niet toegelaten in het bos. De verharde paden worden
frequent gebruikt door fietsers die de drukke baan willen vermijden. Daar de verharde
paden relatief smal zijn, ontstaan er problemen tussen wandelaars en fietsers.
Langsheen de ganse Driftweg wordt een dubbel fietspad gerealiseerd, dat de
verschillende badplaatsen met elkaar verbindt. Dit initiatief kan al een groot deel van de
fietsers uit het bos halen.
Mountainbike blijkt een groter probleem. Deze recreanten rijden doorgaans met een
grotere snelheid doorheen het bos. Bovendien worden niet enkel de bestaande paden
gebruikt, ook wordt er dwars doorheen bestanden en speelzones gereden. Deze vorm
van recreatief medegebruik leidt tot schade aan de boswegen, bestanden en
natuurwaarden. Het is bovendien gevaarlijk voor de andere gebruikers en wekt ergernis.
Gezien de beperkte mogelijkheden in de streek, oefent het bos een grote
aantrekkingskracht uit op mountainbikers. Gemeente en provincie zijn dan ook vragende
partij om een permanent parcours af te bakenen. Dit zou dan moeten aansluiten op een
lus doorheen de Polders. Het is immers vanuit zowel ecologische en recreatieve
overwegingen niet wenselijk om een volledige lus doorheen het bosgebied te voorzien.
Dit zou leiden tot een nog grotere versnippering van (relatief) rustige delen en een
overdreven aantal kruispunten tussen verschillende recreatieve routes. De
bosbeheerders leggen dan ook als expliciete voorwaarde op dat een eventuele route
doorheen het bos moet aansluiten op een groter parcours doorheen de polders. Ook
hier dient rekening gehouden te worden met de wensen van de beheerders van de
Zandpanne.
Een laatste aspect bij de intensieve recreatie is het veiligheidsaspect. De hoge
recreatiedruk en de drukke verkeerswegen vergen een aangepast beheer.
Om te voorkomen dat vallende takken of dode bomen bezoekers verwonden, dienen
zieke of dode bomen te worden geveld om dan als liggend dood hout te blijven. Indien
een marge van 20 meter (= een boomhoogte) wordt aangenomen rond alle officiële
paden, komt zowat 30% van het bos in deze veiligheidszone te liggen. Zeker bij de
verdere ontwikkeling van het bosreservaat brengt dit een aantal consequenties met zich
mee.
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3

BEHEERDOELSTELLINGEN
De Duinbossen in De Haan zijn een belangrijke toeristische troef en door hun omvang
uniek aan de Vlaamse Kust. Ze staan echter net daardoor onder een grote recreatieve
druk. Niet alleen de ecologische draagkracht van de overigens zeldzame natuurwaarden
van duinen wordt hierdoor bedreigd, ook de belevingswaarde voor een recreant kan
verminderen door een overconcentratie aan voorzieningen (routes) voor de
verschillende gebruikersgroepen. Het kanaliseren en reguleren van de verschillende
recreanten is dan ook een belangrijke beheerdoelstelling binnen de Duinbossen.
Bossen vlak bij de zee zijn onderhevig aan de invloeden van de zoute zeewind en de
droogte in de zomers. De standplaatseigen vegetaties op sterk blootgestelde zones zijn
duinstruwelen, graslanden en mosduinen. Verder landinwaarts kan het opgaande bos
zich ontwikkelen. Daar deze vegetaties (open duinen, struwelen én omvangrijk bos)
slechts beperkt voorkomen aan de Vlaamse Kust, vertegenwoordigen ze belangrijke
ecologische waarden. Deze ecologische potenties beter laten ontwikkelen is dan ook de
tweede belangrijke doelstelling, zowel in het kader van de Beheervisie voor de openbare
bossen als in het kader van het Vlaamse bosreservatennetwerk.

3.1

Beheerdoelstellingen met betrekking tot het bosreservaat
[4.1.1], [4.1.2]
Bij de uitbouw van een volwaardig netwerk van bosreservaten werden aan aantal
criteria en doelstellingen vooropgesteld (Vandekerkhove, 1998). Bedoeling is te komen
tot een representatief netwerk van integrale bosreservaten (nietsdoen), aangevuld met
andere waardevolle bossen die, ofwel te klein zijn om te worden opgenomen in een
netwerk van volwaardige integrale reservaten, of die een aantal bijzondere
natuurwaarden omvatten die een aangepast beheer vereisen (gerichte bosreservaten).
Een bostype dat voor de aanwijzing van bosreservaat “Jan De Schuyter” ontbrak in het
Vlaamse netwerk van bosreservaten is het Duinbos (zowel Duin-eikenbos (ConvallarioQurcetum dunense) als duin-berkenbos (Crataego-Betuletum)).
Momenteel komen in Vlaanderen geen natuurlijke duinbossen voor. Het areaal aan bos
in de duinen is bovendien bijzonder beperkt: afgezien van enkele kleinere bosbestanden
komen slechts drie complexen voor die voldoende groot zijn voor de uitbouw van een
volwaardig bosreservaat: het Calmeynbos (ca 80ha) en de Duinbossen van De Haan
(152ha). Een derde boscomplex, het Hannecartbos (30ha), heeft al het statuut van
Vlaams natuurreservaat.
Het minimum structuur areaal voor duinbostypes (minimum oppervlakte voor
volwaardige ontwikkeling van het bostype bij niets-doen) ligt respectievelijk bij 40 ha
voor duinbos en 20 ha voor duin-berkenbos.
Het beheer van een bosreservaat “Jan De Schuyter” dient volledig afgestemd te worden
op een optimalisatie van de ecologische functie en de wetenschappelijke functie van het
bos. Alle concrete beheerdaden zijn afgestemd op de realisatie van deze doelstelling.
Hierbij wordt een objectieve afweging gemaakt tussen een absolute maximalisatie van
natuurwaarde en biodiversiteit (ecologische functie) en de mogelijkheden voor de studie
van processen van spontane bosontwikkeling (wetenschappelijke functie).
Aangezien het bosreservaat gelegen is in een drukke recreatiezone, worden de
maximalisatie van de natuurwaarde en de mogelijkheden voor spontane processen
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gelimiteerd door een intensieve recreatieve ontsluiting. Binnen dit beheerplan wordt
naar een realistisch evenwicht tussen beide gezocht.
Binnen het bosreservaat wordt een onderscheid gemaakt tussen de zones met
minimum impactbeheer en zones met gericht beheer. Binnen de zone met minimum
impactbeheer wordt gestreefd naar een zo natuurlijk mogelijk duinbos, waarbij maximaal
kansen wordt geboden voor spontane processen en dynamiek. Door gerichte ingrepen
wordt de ontwikkeling van een aantal specifieke biotopen geoptimaliseerd.
Alle openbare bossen aan de kust hebben zwaar te leiden onder de recreatiedruk. Ook
binnen de grenzen van het bosreservaat zijn wandelpaden en ruiterpaden aanwezig.
Deze actieve recreatievormen kunnen een hypotheek leggen op de ontwikkeling van
specifieke natuurwaarden. Een aantal wandelpaden zullen in de toekomst nog
onderdeel uitmaken van het bosreservaat. De tussen deze paden liggende bestanden
zijn te klein om integraal te kunnen evolueren. Er zijn immers veiligheidskappingen
nodig rondom de paden.
De oude en redelijk structuurrijke loofaanplantingen in bosplaats Klemskerke creëren
een gunstige situatie voor minimum impactbeheer. Dit houdt in dat, op enkele
inrichtingsmaatregelen na, geen beheer meer zal gevoerd worden. Een deel van deze
loofaanplantingen zal in middelhoutbeheer gezet worden om zo de structuurrijkdom te
behouden.
Diverse min of meer open vegetatietypes hebben momenteel al een aanzienlijke floraen faunawaarde. Het behoud en verdere ontwikkeling van deze natuurwaarden is een
belangrijk onderdeel van het globaal reservaatconcept van de Duinbossen. Het
merendeel van deze open vegetatietypes zijn gelegen in bosplaats Wenduine.
De aanzienlijk oppervlakte naaldhout zal omgevormd worden naar meer natuurlijke
loofbestanden. Afhankelijk van leeftijd, actuele structuurrijkdom en aanwezige
natuurwaarden kunnen onmiddellijke en drastische tot gematigde, in de tijd gespreide
maatregelen voorzien worden. Naaldhoutbestanden waar specifieke doelsoorten (onder
meer zwammen) voorkomen, kunnen behouden blijven.
In het bosreservaat komt een groot aantal exotische boom- en struiksoorten voor. Een
aantal daarvan zijn ingeburgerd (Tamme kastanje, Grauwe abeel en Gewone esdoorn).
Voor zover deze geen bedreiging vormen voor de natuurwaarden in de open sfeer,
kunnen deze verder deel uitmaken van de Duinbossen. Andere, meer agressieve,
soorten worden via een actieve bestrijding uit het ganse bosdomein geweerd.

3.2

Beheerdoelstellingen met betrekking tot de economische functie
Gezien de bijzondere ecologische potenties, de hoge recreatiedruk, het belang van de
milieubeschermende functie binnen deze bossen en de beperkte productiekracht van
bomen (klimatologische omstandigheden) in de delen nabij de zeereep, is de (directe)
economische functie via houtoogst ondergeschikt in de Duinbossen. Bovendien is door
de ligging in een bosarme streek en de moeilijke exploitatie, de potentiële afzetmarkt
eerder beperkt.
Dit brengt met zich mee dat ook de productie van kwaliteitsvolle stammen ondergeschikt
is aan andere doelstellingen. Niettemin kan er bij de dunningen in het
domeinbosgedeelte gestreefd worden naar de productie van kwaliteitsvolle
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onderstammen van eik, es en esdoorn met een takvrije stamlengte van 5 tot 7m. Daarbij
wordt een selectie gemaakt op basis van kroondiepte en kroonvitaliteit.
Volgende afzetproducten worden nagestreefd:
Loofhout
Brandhout van esdoorn, es, populierensoorten en eik uit hakhoutkap en
middelhoutkap: ca. 225m³/jaar.
Op langere termijn kwaliteitshout van eik, es en esdoorn uit dunningen,
stamlengte van 5 tot 7m bij een diameter op borsthoogte van 200cm: gemiddeld
jaarlijks kapkwantum in het looghout 3m³/ha/j
Naaldhout
Corsicaanse en Oostenrijkse den van matige tot goede kwaliteit met een
doelomtrek van 75cm: gemiddeld jaarlijks kapkwantum van 5m³/ha/jaar.
Waar binnen bosreservaat en domeinbos open ruimte voor natuurontwikkeling wordt
gecreëerd, kunnen vermarktbare houtsortimenten gegenereerd worden. Dit zal
hoofdzakelijk uit naaldhout bestaan. Verspreid over de beheerperiode zal ongeveer
750m³ naaldhout van diverse kwaliteit en diameter in het totale boscomplex geoogst
worden bij eindkappen ten behoeve van natuurontwikkeling in open ruimte en bij
omvormingen in bosreservaat.

3.3

Beheerdoelstellingen met betrekking tot de ecologische functie
Het verhogen van de natuurwaarden binnen de Duinbossen van De Haan omvat
volgende doelstellingen:
Het verhogen van natuurwaarden in bosbestanden door:
- differentiëren van de bestandsstructuur (etagevorming,
bosrandontwikkeling, …)
- omvormen van gelijkvormige, homogene naaldbestanden
- verhogen aandeel inheemse soorten
- behouden van oude bomen en (staand) dood hout
- instellen van middelhoutbeheer waar dit een ecologische meerwaarde
heeft
Het verhogen en consolideren van bestaande natuurwaarden in de open ruimte
door:
- bestrijden van ongewenste exoten
- kappen van nieuwe open ruimten
- maaien van waardevolle graslanden
- openhouden van de mozaïek van open duinbiotopen door kappen,
maaien en begrazen
- soortgericht beheer
Figuur 18 geeft het streefbeeld voor de ontwikkeling van de Duinbossen weer.
De bestanden het dichtst bij de kustduinen hebben een grote potentiële natuurwaarde
als mozaïek van de open duinbiotopen struweel, duingrasland, mosduin en kaal zand.
De grootste bedreiging voor deze natuurwaarden is de massale aanwezigheid van
agressief uitbreidende exoten, hoofdzakelijk Rimpelroos en abeel. Deze snel
verbreidende exoten worden daarom op korte tot middellange termijn planmatig
bestreden. Ook worden slecht groeiende naaldbestanden in deze zone gekapt waarna
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de successie vanuit het pioniersstadium van kaal zand of helmvegetatie kan starten. Het
verdere beheer van deze duinmozaïek is erop gericht een zeker aandeel mosduin en
duingrasland op lange termijn te verzekeren. Dit kan door begrazing aangevuld met het
periodiek terugzetten van struweel en eventueel plaatselijk maaien van grasland. Een
aantal bermstroken, verspreid in de Duinbossen, wordt gemaaid in functie van het
behoud van de Bokkenorchis.
In 106b,c en 302a,b kunnen grote aaneengesloten blokken afgerasterd worden, waar
grazers ingeschakeld worden om de verstruweling en vergrassing door expansieve
soorten zoals Duinriet te beperken. Periodiek kan het struweel teruggezet worden in
functie van de optimale ontwikkeling van de verschillende vegetaties. Van de grazers
wordt immers niet verwacht dat zij het struweel zullen tegenhouden, maar wel dat zij het
grasland in de gewenste toestand zullen houden en zullen bijdragen tot de
mozaïekstructuur. Kleinere open ruimten in omringend bos (l18, l14, l9, l8, l33) , die een
belangrijke natuurwaarde omvatten, worden beheerd door maaien, gedoseerde
betreding en kapbeheer van struweel en opslag in de randen.
In de bossen ligt de meerwaarde bij het spontaan laten ontwikkelen van loofbos, binnen
bosreservaat is dit de regel. De overvloedige verjonging van Gewone esdoorn in
combinatie met de beperkte verjonging van Zomereik en Gewone es is hier mogelijk een
minder gunstige ontwikkeling. Door de dichte nevenetage van Gewone esdoorn zijn op
een aantal plaatsen de inheemse soorten (o.a. Eenstijlige meidoorn, Kardinaalsmuts)
verdrongen. De naaldbestanden buiten bosreservaat, worden omgevormd naar loofbos.
Dit gebeurt via het vrijstellen van de aanwezige verjonging van gewenste soorten, of via
het inplanten van groepen van de gewenste, inheemse soorten.
Een aantal bestanden hebben op dit moment al een - naar Vlaamse normen - goede
uitgangssituatie voor middelhout. In de vorige beheerperiode werd de onderetage
afgezet en de boomlaag sterk gedund. Hier wordt geopteerd om de middelhoutstructuur
verder te ontwikkelen. Gezien deze beheervorm op Vlaamse schaal zeldzaam is, kan dit
eveneens bijdragen aan de educatieve functie van het domeinbos.
Bosplaats Wenduine
Deze bosplaats is gedeeltelijk bosreservaat. Het beheer van het domeinbosgedeelte
buiten bosreservaat zal optimaal afgestemd worden op de streefbeelden in het
aanliggende bosreservaat. De bestandsopbouw zal bovendien de natuurlijke gradiënt
vanaf de zee naar het binnenland volgen. De zone vlakbij de zeereep omvat van nature
pioniersvegetaties overgaand naar struweel en lage pioniersbosjes. Voorbij de Nieuwe
rijksweg zijn de extreme omstandigheden geluwd en kan zich een climaxbos
ontwikkelen.
De slecht groeiende naaldbestanden in perceel 301 worden omgevormd naar inheems
struweel en pionierbos. Inheemse soorten maken nu al de nevenetage uit. De open
plekken herbergen onder meer Gewone eikvaren en mosduinvegetaties. De bedreiging
van Rimpelroos beperkt zich hier tot de bermen van de N34. Langsheen de wegbermen
komen ook de typische soorten van duingraslanden voor. Via een netwerk van (kleinere)
open plekken krijgen deze soorten kansen om zich verder te verspreiden.
Percelen 303, 304 en 305 sluiten aan op de bosreservaatpercelen. Op dit moment
maakt naaldhout nog een groot deel uit van de bestanden. Er zijn echter al verschillende
verjongingsgroepen aangelegd. In de toekomst wordt deze omvorming verder doorgezet
om op middellange termijn te komen tot een structuurrijk loofbos. Binnen deze
planningsperiode zal dit ver gevorderd zijn, maar niet volledig uitgevoerd.
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[Doelstellingen in domeinbos
8,3ha naaldbos in omvorming
2,2ha structuurrijk loofbos
9,5ha mozaïek van mosduin, duingrasland en struweel]
Bosplaats Vlissegem
Bosplaats Vlissegem omvat grote delen naaldbos. Delen daarvan hebben een groot
belang voor een aantal bijzondere paddestoelen. Door de windwerking aan
geëxposeerde randen is de strooisellaag zeer dun. Ook in de toekomst wordt getracht
deze situatie te behouden door onder meer strooisel te verwijderen.
Waar het naaldbos geen specifieke mycologische waarde en geen cultuurhistorische
doelstelling heeft, wordt omgevormd naar loofbos. Deze omvorming is echter niet
prioritair binnen deze beheerperiode. In een aantal bestanden zal al een aanvang
genomen worden met de omvorming via groepenkap. Andere bestanden wordt
eventueel gedund met het oog op de bestandsstabiliteit, maar zware kappingen worden
uitgesteld tot de gewenste spontane verjonging optreedt. Het is niet de expliciete
doelstelling in alle naaldbestanden geschikte loofverjonging geïnduceerd te hebben in
de komende 20 jaar.
De doelstelling in een aantal open plekken is het behoud van mosduin en duingrasland.
Aan de randen van die open plekken wordt een mantel aan de bosrand ontwikkeld.
[ doelstellingen in domeinbos
5,4 ha historisch naaldbos
4,8 ha naaldbos in omvorming
7,5 ha structuurrijk loofbos (inclusief mantels)
0,8 ha gemaaid duingrasland
9,2 ha mozaïek van kaal zand, mosduin, duingrasland en struweel ]
Bosplaats Klemskerke
In bosplaats Klemskerke ligt het grootste deel van de bestanden in bosreservaat. Het
beheer van het domeinbosgedeelte buiten bosreservaat zal optimaal afgestemd worden
op de streefbeelden in het aanliggende bosreservaat. Bestanden 101a en 103a hebben
een gevarieerde structuur. Om deze structuur te behouden, wordt hier een
middelhoutbeheer voorgesteld. Dit beheer maakt het ook mogelijk de inheemse soorten
te bevorderen via positieve selectie. Vooral in 103a staan een aantal exoten (Abeel en
Esdoorn) die door frequent afzetten (hakhout) tot de onderetage kunnen beperkt
worden.
De zuidrand van bestand 101b, langsheen de Driftweg, omvat een strook duingrasland
met onder meer Bokkenorchis. Hier wordt het maaibeheer afgestemd op deze
specifieke soort.
[ doelstellingen in domeinbos
6,9 ha middelhout (inclusief mantels)
0,6 ha gemaaid duingrasland ]
[4.1.1], [4.2]
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Voor de verschillende onderdelen binnen bosreservaat kunnen volgende meer specifieke
doelstellingen worden onderscheiden:
Klemskerke: zone minimum impactbeheer
De strook bosreservaat tussen de Driftweg en de N34Y wordt als blok minimum
impactbeheer aangeduid. Deze zone heeft een voldoende grote aaneengesloten
oppervlakte waarbinnen spontane processen geschikte ruimte geboden krijgen. Na een
inleidend startbeheer waarbij exoten worden bestreden en naaldhout wordt gekapt,
worden enkel nog veiligheidskappen voorzien rondom de aangeduide recreatiepaden.
Klemskerke: zone met gericht botanisch beheer
Binnen bosplaats Klemskerke is er een grote zone en twee kleinere open plekken waar
via een gericht beheer botanisch waardevolle vegetaties worden behouden en verder
ontwikkeld.
De grote zone omvat bestanden 106b en 106c met open mosduin en (overgangen naar)
duinstruweel. Inleidend worden exoten (abelen, populieren, naaldbos) verwijderd.
Daarna wordt ernaar gestreefd de open vegetaties in stand te houden door begrazing in
combinatie met gericht afzetten van het struweel. De ontwikkeling van de bijzonderste
soorten en vegetatietypes vormen de leidraad voor het beheer. De grazers moeten
instaan voor het tegengaan van vergrassing en het vertragen van de
struweeluitbreiding. Indien de uitbreiding van struweel bepaalde vegetaties bedreigt,
wordt het struweel actief terug gezet.
Om de kwetsbare vegetaties af te schermen van wegen en paden, wordt een brede
struweelgordel langs de randen voorzien.
Bestanden 104c en 105e zijn kleinere open plekken, waar exoten (abelen, populieren)
worden verwijderd. Indien nodig wordt daarna houtige opslag verwijderd als deze open
plekken dichtgroeien.
Wenduine: zone met gericht botanisch beheer
Het bosreservaat in bosplaats Wenduin omvat een aantal zones die specifieke
maatregelen vergen ter behoud en ontwikkeling van de aanwezige natuurwaarden.
De grootste zone omvat bestanden 302a en 302b. Hier is een mozaïek van goed
ontwikkelde duindoornstruwelen, duingraslanden en mosduinen aanwezig. Omwille van
de hoge botanische en (avi)faunawaarde is het streefbeeld op lange termijn een open
vegetatietype. Op dit moment vormen een aantal exoten een bedreiging voor de
gunstige ontwikkeling van deze zone. Het beheer op korte termijn is er dan ook op
gericht om deze soorten systematisch te verwijderen. Enerzijds betreft het de (relicten
van) Corsicaanse dennen. Deze kunnen via een eindkap worden verwijderd. Meer
problematisch zijn de massieven van Rimpelroos en de frequente opslag van abelen en
populieren. De Rimpelroos komt hoofdzakelijk langsheen de verkeerswegen en de
Congolaan voor, maar heeft zich ook in het centrum tussen het inheems struweel
gevestigd. De abelen zijn voortgekomen uit het rijshout dat de verstuiving moest tegen
gaan. Abelen komen dan ook in het ganse blok voor.
Een tweede belangrijke zone is de voormalige speelzone in 306c. Hier heeft zich een
hoogwaardig mosduin ontwikkeld. Hier vormen de uitbreiding van het struweel (met
Rimpelroos), de opslag van abelen en van esdoorn in de randen een belemmering voor
de goede instandhouding. Potenties voor uitbreiding van dit mosduin bevinden zich op
de hoge duin in bestand 306d. Via een groepenkap in de slecht groeiende dennen op
de zuidwestelijke flank kan een uitbreiding van het huidige mosduin worden bekomen.
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Aansluitend op dit mosduin ligt de poel van bestand 306b. Hier liggen de potenties in
het vrijstellen van het wateroppervlak en de open plek aan te sluiten op 306c. Deze
aaneensluiting kan begeleid worden door het ontwikkelen van een mantel als overgang
naar het omliggend opgaand bos.
Naast deze grotere open structuren zijn er nog twee aandachtszones met specifieke
biotopen. In bestand 303a ligt een open plek met poeltje. Hier heeft zich een
orchideeënrijk grasland ontwikkeld. Gezien de beslotenheid is het opportuun om deze
open plek te ontwikkelen door ze uit te breiden het omliggend bestand en een mantel
rondom te creëren. Hierdoor krijgen zowel de soorten van het grasland als
bosrandsoorten meer kansen.
In de vochtige depressie van bestand 305b komt een populatie Addertong voor. Deze
soort is naast vochtminnend ook lichtbehoevend. Daarom wordt het dichtgroeien van de
groeiplaats tegengegaan door kappen en maaien.
Wenduine: beboste zones: omvorming en minimum impactbeheer
De bestanden van Corsicaanse en Oostenrijkse den in Wenduine krijgen in
bosreservaat een gericht omvormingsbeheer:
- Dit omvat enerzijds plaatsen waar omgevormd wordt naar een mozaïek van open
duinbiotopen. Daar worden de naaldbestanden kaalgekapt en het organisch
materiaal verwijderd.
- In de zone waar duinbos op lange termijn het streefbeeld is (naaldbos met
toenemend aandeel loofhout in figuur 18) worden als inleidende maatregel gaten
gekapt, tenminste op plaatsen waar nu weinig of geen openingen in het kronendak
en inheems loofhout in de onderetage aanwezig is. Er worden geen aanplantingen
gedaan in bosreservaat. Daarna krijgen ze net als de omringende loofbestanden in
bosreservaat een minimum impactbeheer.
In bestand 306a werd tot twee decennia geleden een deel van het bestand in hakhout
gezet. Dit resulteerde in een structuurrijk loofbos met een boven- en onderetage en
bovendien een groot aandeel inheemse soorten. Om deze structuurrijkdom en de
daarmee gepaard gaande natuurwaarden te behouden, wordt dit bestand verder als
middelhout beheerd.

3.4

Beheerdoelstellingen met betrekking tot de sociale en educatieve functie
Gezien de grote recreatieve druk aan de Kust, moet ook hier rekening gehouden
worden met de verschillende gebruikersgroepen die in het bos willen recreëren. Ook
moet dit beheerplan afgestemd worden op de gebiedsvisie (WVI, 2004) die voor dit deel
van de Kust werd opgemaakt. Deze visie wil de veiligheid langsheen de N34 verhogen
door de recreanten te kanaliseren naar beveiligde oversteekplaatsen. Deze
oversteekplaatsen moeten dan verder aansluiten op goed ingerichte duinovergangen
die op het strand uitkomen. Dit houdt voor de Duinbossen onder meer in dat paden die
geen aansluiting hebben op deze doorsteken, bij voorkeur worden opgeheven. Via een
aantal hoofdassen worden de strandgangers van de verblijfsplaatsen dwars door het
bos naar zee gebracht. Binnen de verschillende bosplaatsen worden de wandelroutes
zinvol aangesloten op deze hoofdassen en op de wandelpaden in aanpalende
gebieden. Figuur 20 geeft een overzicht van de gewenste recreatieve situatie.
De doelstellingen naar de sociale en educatieve functie zijn het kwalitatief verbeteren,
structureren en leiden van het huidige aanbod aan zachte recreatie door:
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•
•
•
•

•

een betere zonering (speelzones, ontoegankelijke zones, scheiden verschillende
gebruikersgroepen) ;
een betere afstemming op de ecologische waarden;
een betere kanalisering van de recreatiestromen (afsluiten sluipwegen, goed
onderhoud en signalisatie van officiële routes);
een betere afstemming op de doelstellingen :
•
veilige en comfortabele doorsteken van het hinterland naar het strand;
• veilige en aangename wandel- fiets- en ruiterparcours die ook aansluiting
geven op initiatieven buiten het bos;
een striktere opvolging van de toegankelijkheidsregels;

Binnen de Duinbossen wordt een zonering nagestreefd. Binnen bosreservaat staat de
ontwikkeling van ecologische waarden voorop en zijn recreatieluwe zones gewenst. In
het domeinbos wordt de belevingswaarde voor de verschillende gebruikersgroepen
optimaal bediend, echter met een prioriteit voor de zachte recreanten, inz. wandelaars.
Dit gebeurt met speelzones, ruiter- en wandelpaden en een segment van een
mountainbikeroute.
Om de biotoopversnippering tegen te gaan en het veiligheidsbeheer te beperken,
worden de ruiterpaden naar de periferie van de bosplaatsen gebracht. Op die manier
lopen deze paden binnen een veiligheidsstrook voor de verkeerswegen. De
hakhoutstrook langs de verkeerswegen zorgt ook voor een visuele afscherming. Een
aantal paden moet worden aangepast om zinvol aan te sluiten op de infrastructuur die in
omliggende zones is voorzien. Paden die doodlopen op verkeerswegen (tramlijn, N34)
worden zo veel mogelijk afgesloten, waarbij de recreanten naar beveiligde
oversteekplaatsen worden geleid. In principe wordt de lengte van het bospadennet
ingekrompen door doorsteken op te heffen. Op twee plaatsen worden nieuwe
verbindingen voorzien, telkens in de periferie. Een wandelpad langs de oostrand van
bosplaats Wenduine, tussen en N34 (Koninklijke baan) en Congolaan (nabij N34Y)
maakt een mogelijk begrazingsraster omheen 302 aanvaardbaar, zeker omdat op dit
traject een uitkijkpunt over het afgerasterde gebied kan gemaakt worden. Het biedt de
mogelijkheid om wandellussen te lopen zonder in de bebouwde kom van Wenduine te
komen.
Binnen domeinbos wordt ook tegemoet gekomen aan de vraag voor een segment van
een mountainbikelus. Er wordt een doorsteek voor mountainbikers voorzien binnen
bosplaatsen Vlissegem en Wenduine (figuur 20), die gerealiseerd wordt als onderdeel
van een grote lus buiten het domeinbos. Zolang deze grote lus niet gerealiseerd is,
wordt de doorsteek door het domeinbos niet aangelegd en blijft dit traject - net als de
overige boswegen in de Duinbossen - niet toegankelijk voor mountainbikers.
[6.5]
Binnen bosreservaat is de recreatieve functie ondergeschikt aan de ecologische en
wetenschappelijke functie. Niettemin is medegebruik een feit in de Duinbossen. Een
doorgedreven kanalisatie van de bezoekerstromen en een inkrimping van het aantal
paden moet de natuurwaarden beschermen. De versnippering zal, ten dele, worden
verminderd door de paden deels naar de periferie te leggen.
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3.5

Beheerdoelstellingen met betrekking tot de milieubeschermende functie
[4.1.3]
De duinbossen en duinstruwelen houden het zand vast en verhinderen zo verstuivingen
die niet gewenst zijn in de nabijheid van drukke verkeerswegen en residentiele zones.
Dit was bij de aanleg van de bossen reeds een belangrijke doelstelling. Bij de uitvoering
van het beheer wordt deze doelstelling niet gehypothekeerd.
Bossen hebben een belangrijke functie voor het vasthouden van neerslagwater en de
infiltratie naar de ondergrond. Deze infiltratie is belangrijk voor de aanvulling van de
grondwatertafel. Door de grote verharde oppervlakte nabij de Duinbossen
(verkeerswegen, bebouwde kom, verblijfrecreatie in aangrenzende polders) is de
infiltratie verminderd. Daardoor verhoogt het belang van de Duinbossen als
infiltratiegebied.

3.6

Beheerdoelstellingen met betrekking tot de wetenschappelijke functie
[4.1.2]
Het domeinbos en het bosreservaat en de beheerkeuzes die worden gemaakt hebben een
belangrijk potentieel voor wetenschappelijk onderzoek. Bij de bosreservaten is deze
wetenschappelijke functie, samen met de ecologische, prioritair. In zoverre het onderzoek niet
schadelijk is voor het bos of de realisatie van de overige bosfuncties niet in het gedrang
brengt, zal het bosbeheer onderzoeksactiviteiten in het bos ondersteunen en waar mogelijk
promoten.
Mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek zijn onder meer :
•
relatie boomhoogte en vitaliteit tot boomsoort en afstand tot de zee
•
vergelijking bosstructuur in hooghout, middelhout en spontaan bos, met daarmee
samenhangende soortensamenstelling van vegetaties en diergemeenschappen.
•
opvolging van zeldzame soorten (waaronder flora en mycoflora)
•
struweel- en vegetatieontwikkeling in begraasde en onbegraasde duingraslanden, …

3.7

Beheerdoelstellingen met betrekking tot de cultuurhistorische functie
De historische bebossingen met zwarte den zijn al gedurende meer dan een eeuw
kenmerkend voor de Duinbossen. Zo vormen ze een karakteristiek beeld op oude
prentkaarten van De Haan. In bosplaats Vlissegem sluit het naaldbestand van 201a aan
op het beschermde dorpsgezicht van de Koninklijke Concessie. Bovendien worden hier
geen biotopen nagestreefd met hoge natuurwaarde. Bestand 201a wordt verder als
naaldbestand behouden. Het bestand zal worden verjongd door heraanplanten van
zwarte den na strooksgewijze eindkap.
Bijkomend biedt het behoud (inclusief verjonging) van een zone naaldbos ook in de
toekomst kansen voor de mycoflora van de Duinbossen (zie ook 3.3).
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4

BEHEERMAATREGELEN
Hierna worden de maatregelen besproken die in het domeinbos en het bosreservaat
worden getroffen. In tabel 4.1 wordt aangegeven onder welke paragrafen in hoofdstuk 4
ze van toepassing zijn. Hieronder volgt ook een summiere omschrijving per maatregel.
Elke beheermaatregel wordt dan hernomen onder de meest toepasselijke hoofding en
daar omstandig toegelicht.
Bij dit beheerplan hoort een interactieve databank die toelaat een overzicht op te vragen
per maatregel, bestand of werkjaar (of een combinatie daarvan). De termen in tabel 4.1
voor de maatregelen worden eveneens gebruikt in deze databank.
Tabel 4.1:

Overzicht beheermaatregelen in de Duinbossen

Maatregel

Paragraaf

Minimum impactbeheer

4.10

Groepenkap voor bosverjonging

4.1

Groepenkap en eindkap voor mozaïek van open duinbiotopen

4.4

Reguliere dunningen

4.4

Facultatieve dunningen

4.4

Hakhoutbeheer

4.9

Middelhoutbeheer

4.4

Strooksgewijze eindkap

4.16

Maaien

4.10

Terugzetten struweel

4.8

Begrazing met grote grazers

4.10

Begrazing met kleine grazers

4.10

Bestrijding van exoten

4.4

Nazorg exoten

4.4

Veiligheidskap

4.12

Criteria evalueren

4.8

Minimum impactbeheer
Binnen bosreservaat wordt gestreefd naar een minimaal ingrijpen in de spontane
processen. Dit is het primaire scenario voor bosbestanden in bosreservaat en het
beperkt zich tot veiligheidskap en waar nodig inleidende maatregelen. Inleidende
maatregelen omvatten bestrijding van sterk uitbreidende exotische planten,
groepsgewijze kappingen in naaldbestanden waar het kronendak uniform en gesloten is
en de onderetage ontbrekend of ook uniform.
Groepenkap voor bosverjonging
Er worden gaten gemaakt tussen 0,1 en 0,3 ha in de naaldbestanden waar een
versnelling gewenst is van de spontane ontwikkeling naar een structuurrijker bos met
een hoger aandeel inheemse loofbomen. Binnen bosreservaat wordt hierin niet geplant.
In domeinbos kunnen in deze gaten gewenste soorten ingebracht worden als hun
spontane vestiging niet verwacht wordt.
Strooksgewijze eindkap voor bosverjonging
Waar behoud van naaldbebossing de doelstelling is, wordt het aanwezige bestand van
zwarte den strooksgewijze gekapt en herbeplant met zwarte den. Dit om voldoende
beschutting van de verjongingsstrook te garanderen tegen zeewind.
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Groepenkap en eindkap voor mozaïek van open duinbiotopen
Dit omvat zowel het maken van gaten in naaldbestanden aansluitend bij bestaande
waardevolle biotopen in de open sfeer als het wegkappen van naaldbestanden die
omgeven zijn door open duinbiotopen. Alle bomen worden verwijderd over de
aangegeven oppervlakte, niet alleen het stamhout, maar ook het takhout, de stronken
en het strooisel worden verwijderd. Vervolgens wordt een aangepast beheer van
mosduin, duingrasland of struweel gevoerd, naargelang de spontane ontwikkeling op die
plaats.
Reguliere dunningen
Dit zijn dunningen van de bosbestanden volgens de hoofdomloop van 8 jaar.
Facultatieve dunningen
Midden tussen twee opeenvolgende reguliere dunningen is er de mogelijkheid voor een
extra dunning vier jaar na de vorige.
Hakhoutbeheer
Voor het afzetten van hakhoutbestanden, mantels of struwelen in 8- of 16-jarige cyclus.
Als na 8 jaar vastgesteld wordt dat een mantel of een struweel nog niet aan afzetten toe
is, kan deze maatregel ook beperkt worden tot het verwijderen van te hoog uitgroeiende
individuele bomen in de struwelen en mantels.
Middelhoutbeheer
Kappen van de hakhoutlaag en delen van de boomlaag in 16- tot 24-jarige cyclus in
functie van de gewenste diameterverdeling.
Maaien
Duingraslanden met (potentieel) hoge botanische waarde worden jaarlijks na 1 juli
gemaaid en afgevoerd. Indien na evaluatie blijkt dat ze (deels) erg schraal geworden
zijn, kan de frequentie dalen naar tweejaarlijks.
Begrazing met grote grazers/ Begrazing met kleine grazers
In de mozaïek van open duinbiotopen wordt de uitbreiding van struweel in graslanden,
mosduinen en open zandplekken tegengegaan door periodieke begrazing met behulp
van runderen, paarden en/of ezels dan wel met schapen en/of geiten.
Terugzetten struweel
Rondom open plekken en vooral in de mozaïek van open duinbiotopen Verwijderen van
te ver uitbreidend struweel in functie van het gewenste vegetatiepatroon
Bestrijding van exoten
In functie van de ontwikkeling van inheemse struwelen worden de agressieve exoten
verwijderd, met name Rimpelroos, abeel en cultuurpopulier. Ook in de bosbestanden
worden sterk uitbreidende exoten bestreden (o.a. Mahonie). De bestrijding zal meerdere
jaren duren en vervolgens is er periodieke controle en eventuele nazorg nodig.
Nazorg exoten
Periodieke nazorg na de hoofdbestrijding van exoten. Het kan gaan om het uitsteken of
trekken van opslag of zaailingen.
Veiligheidskap
Jaarlijks nazicht van een strook van ongeveer 20 m aan beide zijden van bospaden en
aanliggend aan openbare wegen, daarbij worden gevaarlijke bomen (kwijnend, dood,
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instabiel) aangeduid en vervolgens geveld. Stammen en takhout worden van de paden
of wegen gesleept, maar niet uit het bos verwijderd.
Criteria evalueren
Voorafgaand aan het werkjaar wordt nagegaan welke criteria vervuld zijn en waar dus
ingrepen nodig zijn.
Op figuur 21 worden de beheereenheden weergegeven. Onderstaande tabellen (tabel
4.2, tabel 4.3) geven de beheerdoelen weer voor de lijnvormige eenheden en voor de
vlakvormige (bestanden).
Tabel 4.2:

Lijnvormige beheereenheden in de Duinbossen

Lijnlabel

Type

Doel

l1

hakhoutstrook

Externe buffer aan bosrand

l2

grasland

Behouden duingrasland

l3

hakhoutstrook

Externe buffer aan bosrand

l4

hakhoutstrook

Externe buffer aan bosrand

l5

hakhoutstrook

Externe buffer aan bosrand

l6

hakhoutstrook

Externe buffer aan bosrand

l7

hakhoutstrook

Externe buffer aan bosrand

l8

open mosduin

Open plek binnen bos, mozaïek behouden

l9

open mosduin

Open plek binnen bos, mozaïek behouden

l10

hakhoutstrook

Externe buffer aan bosrand

l11

hakhoutstrook

Mantel rond duinmozaïek met inheemse soorten

l12

grasland

Behouden duingrasland

l13

hakhoutstrook

Externe buffer aan bosrand

l14

open mosduin

Open plek binnen bos, mozaïek behouden

l15

open mosduin

Open plek binnen bos, mozaïek behouden

l16

hakhoutstrook

Externe buffer aan bosrand

l17

hakhoutstrook

Externe buffer aan bosrand

l18

grasland

behouden duingrasland

l19

grasland

behouden duingrasland

l20

hakhoutstrook

Externe buffer aan bosrand

l21

hakhoutstrook

Externe buffer aan bosrand

l22

poel

Open waterelement binnen het bos

l23

mosduin

Ontwikkelen van mosduin

l24

hakhoutstrook

Mantel rond duinmozaïek met inheemse soorten

l25

hakhoutstrook

Mantel rond duinmozaïek met inheemse soorten

l26

hakhoutstrook

Mantel rond duinmozaïek met inheemse soorten

l27

hakhoutstrook

Mantel rond duinmozaïek met inheemse soorten

l28

hakhoutstrook

Mantel rond duinmozaïek met inheemse soorten

l29

hakhoutstrook

Mantel rond duinmozaïek met inheemse soorten

l30

hakhoutstrook

Externe buffer aan bosrand

l31

hakhoutstrook

Mantel rond duinmozaïek met inheemse soorten

l32

hakhoutstrook

Mantel rond duinmozaïek met inheemse soorten
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Tabel 4.3:

Vlakvormige beheereenheden in de Duinbossen

Bestand

bos/pOp

Doel

Hoofdmaatregel

101a

bos

Structuurrijk loofbos

Middelhoutbeheer

101b

bos

Naaldbos

Regulier beheer

102a

bos

Structuurrijk loofbos

Minimum impactbeheer

102b

bos

Structuurrijk loofbos

Minimum impactbeheer

103a

bos

Structuurrijk loofbos

Middelhoutbeheer

104a

bos

Structuurrijk loofbos

Minimum impactbeheer

104b

bos

Structuurrijk loofbos

Minimum impactbeheer

104c

bos

Mozaïek van open duinbiotopen

Bestrijden exoten
Terugzetten struweel

105a

bos

Structuurrijk loofbos

Minimum impactbeheer

105b

bos

Structuurrijk loofbos

Minimum impactbeheer

105c

bos

Omvorming naaldbos naar loofbos

Groepenkap

105d

bos

Omvorming naaldbos naar loofbos

Groepenkap

105e

bos

Mozaïek van open duinbiotopen

Bestrijden exoten

105f

bos

Structuurrijk loofbos

Minimum impactbeheer

105z

pOp

Boswachterswoning met tuin

106a

pOp

Structuurrijk loofbos

Minimum impactbeheer

106b

pOp

Mozaïek van open duinbiotopen

Eindkap

Terugzetten struweel

Begrazen met kleine grazers
Terugzetten struweel
106c

pOp

Mozaïek van open duinbiotopen

Bestrijding van exoten
Begrazen met kleine grazers
Terugzetten struweel

201a

bos

Regulier beheer

Naaldbos

Strooksgewijze eindkap voor
bosverjonging
201b

bos

Mozaïek van open duinbiotopen

Niets doen
Hakhoutbeheer

Terugzetten struweel
201c

bos

Struweel

201d

pOp

Mozaïek van open duinbiotopen

Maaien
Terugzetten struweel
Regulier beheer

202a

bos

Structuurrijk loofbos

202b

bos

Omvorming naaldbos naar loofbos

Groepenkap

202c

bos

Struweel

Hakhoutbeheer

203a

bos

Structuurrijk loofbos

Regulier beheer

203b

bos

Omvorming naaldbos naar loofbos

Groepenkap

203c

bos

Omvorming naaldbos naar loofbos

Groepenkap

204a

bos

Structuurrijk loofbos

Regulier beheer

204b

bos

Omvorming naaldbos naar loofbos

Groepenkap

204c

bos

Naaldbos

Regulier beheer

205a

bos

Structuurrijk loofbos

Regulier beheer

205b

bos

Omvorming naaldbos naar loofbos

Groepenkap

205c

bos

Structuurrijk loofbos

Regulier beheer

205d

pOp

Mozaïek van open duinbiotopen

Maaien
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Bestand

bos/pOp

Hoofdmaatregel

Doel

Terugzetten struweel
205e

bos

Naaldbos

Regulier beheer

205f

bos

Omvorming naaldbos naar loofbos

Groepenkap

205g

pOp

Mozaïek van open duinbiotopen

Maaien
Terugzetten struweel
Groepenkap

205h

bos

Omvorming naaldbos naar loofbos

206a

bos

Naaldbos

Regulier beheer

206b

bos

Structuurrijk loofbos

Regulier beheer

301a

pOp

Mozaïek van open duinbiotopen

Eindkap
Maaien
Terugzetten struweel

301b

pOp

Mozaïek van open duinbiotopen

Eindkap
Maaien
Terugzetten struweel

301c

bos

Mozaïek van open duinbiotopen

Eindkap
Maaien
Terugzetten struweel

301d

bos

Mozaïek van open duinbiotopen

Maaien
Terugzetten struweel

302a

pOp

Mozaïek van open duinbiotopen

Bestrijden exoten
Eindkap
Begrazen met grote grazers
Terugzetten struweel

302b

pOp

Mozaïek van open duinbiotopen

Bestrijden exoten
Eindkap
Begrazen met grote grazers
Terugzetten struweel

302c

bos

Mozaïek van open duinbiotopen

Bestrijden exoten
Terugzetten struweel

302z

bos

nagaan toekomst pomphuis en infrastructuur

303a (deel)

bos

Structuurrijk loofbos

Groepenkap
Minimum impactbeheer

303a (deel)

bos

Groepenkap

Structuurrijk loofbos

Regulier beheer
Regulier beheer

303b

bos

Structuurrijk loofbos

304a

bos

Omvorming naaldbos naar loofbos

Groepenkap

304b

bos

Structuurrijk loofbos

Regulier beheer

304c

bos

Omvorming naaldbos naar loofbos

Groepenkap

305a

bos

Naaldbos

Regulier beheer

305b

bos

Structuurrijk loofbos (lichtrijk voor Addertong)

Terugzetten struweel
Maaien

305c

bos

Structuurrijk loofbos

Minimum impactbeheer

305d

bos

Structuurrijk loofbos

Regulier beheer

305e

bos

Structuurrijk loofbos

Minimum impactbeheer

306a

bos

Structuurrijk loofbos

Middelhoutbeheer

306b

bos

Structuurrijk loofbos

Minimum impactbeheer

pOp

Mozaïek van open duinbiotopen

Eindkap
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Bestand

bos/pOp

Hoofdmaatregel

Doel

Maaien
Terugzetten struweel
306c

pOp

Maaien

Mosduin

Terugzetten struweel
306d

bos

Omvorming naaldbos naar loofbos

Groepenkap

bos

Omvorming naaldbos naar loofbos

Minimum impactbeheer

pOp

Mozaïek van open duinbiotopen

Eindkap
Maaien
Terugzetten struweel

306e

bos

Structuurrijk loofbos

Minimum impactbeheer

306f

bos

Structuurrijk loofbos

Minimum impactbeheer
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4.1

Bosverjonging
[6.1.1]
Maatregel

Paragraaf

Groepenkap voor bosverjonging

4.2

Strooksgewijze eindkap

4.12

Minimum impactbeheer

4.10

Middelhoutbeheer

4.4

Verjonging van de bestanden kan volgens vier scenario’s verlopen.
Scenario 1. Waar in het bosreservaat een minimum impactbeheer (zie figuur 19 en verder
4.10) wordt gevoerd, zal de bosverjonging een onderdeel zijn van de spontane
ontwikkeling van de huidige bestanden. Er wordt niet meer actief ingegrepen, op
veiligheidsbeheer en inleidend beheer na. Bestanden 102a, 102b, 104a, 104b, 105f, 105a,
105b, 106a, 306e, 306f en 306d (deel) vallen hieronder.
Scenario 2. Waar om te vormen naaldbestanden erg uniform zijn en geen of een
homogene onderetage hebben, wordt de spontane ontwikkeling versneld door variabel
dunnen van het dennenscherm en groepenkap in het naaldbestand. De groepen zijn
variabel in grootte, maar niet groter dan 0,3 ha. De kleine oppervlakte is nodig om een
geschikt microklimaat te behouden voor de verjonging. Zodra er interne concurrentie in
de verjonging optreedt en de gewenste soorten onvoldoende groeiruimte hebben, wordt
ingegrepen om de gewenste soorten te bevorderen. In domeinbos wordt de
terreinsituatie geëvalueerd, waarna beslist wordt voort te gaan met de natuurlijke
verjonging, dan wel aanplanten.
Scenario 2 is binnen het bosreservaat van toepassing op bestanden 105c, 303a (deel) en
306d (deel). In bosreservaat wordt niet aangeplant. Na de groepenkap krijgen deze
bestanden een minimum impactbeheer.
Scenario 3. Het bestand 201a met zwarte den wordt om cultuurhistorische redenen
behouden (figuur 19). Het wordt verjongd via kaalkap en heraanplanting van stroken
met plantsoen van Corsicaanse of Oostenrijkse den. Bedoeling is tegen het eind van
deze beheerperiode 1/3 van het bestand 201a verjongd te hebben, d.w.z. vier stroken
van elk 30 m breed (zie 4.16).
Scenario 4: Middelhoutbestanden worden doorlopend verjongd door hakhoutkappen en
door het behouden en vrijstellen van spaartelgen. Daarbij worden de gewenste
inheemse soorten bevoordeeld. Scenario 4 wordt behandeld bij middelhoutbeheer (zie
4.4).
Het gekozen scenario voor verjonging van naaldhoutbestanden zal afhangen van de
gewenste bosomvorming, hieronder beschreven (4.2).
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4.2

Bosomvorming
[6.1.3]
Maatregel

Paragraaf

Groepenkap voor bosverjonging

4.2

Minimum impactbeheer

4.2

Bosomvorming wordt in de Duinbossen gedefinieerd als het bosbouwkundige proces
waarbij de boomsoortensamenstelling verandert van een naaldbos naar een bos waarin
standplaatseigen, inheemse loofbomen domineren.
In de zone met minimum impactbeheer in bosreservaat wordt bosomvorming niet actief
versneld. Daar is ze afhankelijk van spontane processen zoals natuurlijke sterfte van
naaldbomen en spontane uitzaaiing van inheemse loofbomen (figuur 19). Onder dit
beheer vallen de bestanden 102a, 102b, 104a, 104b, 104c, 105a, 105b, 105f, 106a,
303a (deel), 305b, 305c,305e, 306d (deel), 306e, 306f en het zuidelijke deel van 306b.
Uitzondering hierop vormen delen van 303a en 306d, omdat hier geen enkele
aanwijzing is voor spontane ingroei van inheemse loofsoorten. Hier worden net als in
domeinbos buiten het bosreservaat inleidend groepen gekapt.
De overige bestanden, zowel binnen als buiten bosreservaat, worden actief omgevormd.
Daartoe wordt variabel gedund en worden groepen gekapt (zie 4.1).
Per bestand is bepaald hoe prioritair de omvorming binnen dit beheerplan is, m.a.w. in
welke volgorde ze aan de beurt komen voor actief omvormingsbeheer (tabel 4.4).
Tabel 4.4:

Prioriteit
1°
2°
3°

Prioritering van actieve bosomvorming door groepenkap

Locatie
de betrokken naaldbestanden in
bosreservaat
de naaldbestanden grenzend aan
bosreservaat
de naaldbestanden in bosplaats
Vlissegem

Bestanden
303a, 306d

Oppervlakte (ha)
9,52

105c, 105d, 205h,
304a, 304c, 305a
201a (oostelijk deel),
202b, 203b, 204b,
205b, 205f, 206a,
301b (westelijk deel)

7,99
Ca. 19

Het is niet de expliciete doelstelling alle bestanden in omvorming te hebben binnen de
looptijd van dit beheerplan. Minder prioritaire bestanden kunnen nog onder naaldbos
blijven. Algemeen zal een aanzienlijke oppervlakte naaldbestanden gedurende de
komende beheerplanperiode naaldbos blijven.

4.3

Bebossingswerken
[6.1.2]
Binnen deze beheerplanperiode zijn geen bebossingswerken gepland in de Duinbossen.
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4.4

Bosbehandelings- en verplegingswerken
[5.2], [6.1.4]

4.4.1

Maatregel

Paragraaf

Verpleging jongwas

4.4

Reguliere dunningen

4.4

Facultatieve dunningen

4.4

Groepenkap en eindkap voor mozaïek van open duinbiotopen

4.4

Middelhoutbeheer

4.4

Veiligheidskap

4.12

Verpleging jongwas
Bestaande verjongingsgroepen en nieuwe die ontstaan na groepenkap in de
naaldbestanden, worden bij de regulier en facultatieve dunningsomloop mee doorlopen.
In de jongwas worden de beste exemplaren vrijgesteld van hun onmiddellijke
concurrenten. Selectiecriteria zijn zowel stamkwaliteit, kroonvitaliteit als positie van de
soort in de lokale bestandsstructuur. Bij de jongwasverpleging worden
standplaatsgeschikte en/of zeldzame inheemse soorten bevoordeeld ten opzichte van
minder gewenste en/of algemene soorten (bvb Zomereik ten opzichte van Gewone
esdoorn).

4.4.2

Reguliere dunningen
Bij reguliere dunningen wordt gestreefd naar een aandeel kwaliteitsvolle loofstammen
binnen een rijk gestructureerd bosbeeld. Deze loofstammen hebben in regel een takvrije
stamlengte van niet meer dan 5 tot 7 meter en er wordt gestreefd naar een omtrek van
200 cm op borsthoogte en op zo kort mogelijke tijd. Bij de selectie worden Zomereik en
Gewone es bevoordeeld.

4.4.3

Facultatieve dunningen
Indien bij de reguliere dunningsomloop om bepaalde redenen het dunnen niet werd
uitgevoerd, bestaat de mogelijkheid dit via een intermediaire of facultatieve omloop
alsnog uit te voeren. Er gelden dezelfde regels als tijdens de reguliere omloop.

4.4.4

Groepenkap en eindkap voor mozaïek van open duinbiotopen
In een aantal bestanden worden groepen gekapt in functie van de ontwikkeling van
open ruimte. Hierbij wordt over de gewenste oppervlakte het bosbestand verwijderd. Om
toekomstige maatregelen (maaien) beter uitvoerbaar te maken en/of om de ontwikkeling
van de gewenste vegetatie te begunstigen, wordt de vrijgekomen ruimte ontstronkt en/of
het strooisel verwijderd.

4.4.5

Middelhoutbeheer
Het vroegere beheer van loofbestanden leidde tot een aantal structuurrijke bestanden
met twee lagen. Om deze rijke structuur en de daaraan verbonden natuurwaarden te
behouden, wordt middelhoutbeheer uitgevoerd in bestanden 101a, 103a en 306a. In de
bovenetage wordt gestreefd naar een grondvlak van 10 tot maximaal 15 m²/ha om zo
voldoende groeiruimte voor spaartelgen en hakhout in de onderetage te laten. De
soortensamenstelling is zo veel mogelijk inheems. Oude cultuurpopulieren en abelen in
de bovenetage kunnen echter mee opgenomen worden, opslag van deze soorten wordt
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echter benadeeld. Zomereik, Gewone es en andere zeldzamere soorten worden
bevoordeeld in de bovenetage en als spaartelgen. Een drietal bomen per ha moet op
lange termijn kunnen doorgroeien en zijn natuurlijke levensloop volbrengen. Van
bestand 103a (3,3 ha) wordt elke 8 jaar de helft gekapt. Van bestanden 101a (5,0 ha) en
306a (5,7 ha) wordt elke 4 jaar een vierde gekapt.
4.4.6

Bestrijden van exoten
[6.3], [6.4]
In de Duinbossen komen verschillende exoten voor. Een aantal daarvan gedraagt zich
dominant en breidt sterk uit. Ze worden dan ook bestreden ten voordele van gewenste,
inheemse soorten. De voornaamste knelpunten situeren zich bij Rimpelroos en
Abeel/cultuurpopulier. Voor deze soorten wordt een aantal beheeropties beschreven. De
bestrijding van andere soorten kan op basis van habitus en gedrag gekozen worden uit
de beschreven opties.
Rimpelroos
Drie manieren van bestreden: afgraven, maaien of bespuiten met herbiciden. Afgraven
is efficiënt indien het grondig wordt aangepakt. Er mogen immers geen
wortelfragmenten achterblijven. Dit impliceert dan ook lokaal het struweel volledig wordt
verwijderd. Er ontstaan aanzienlijke plekken kaal zand, die mogelijk moeten ingeplant
worden met helmgras om verstuiving tegen te gaan. De kost is ook aanzienlijk gezien de
inzet van groot materieel en de noodzaak de opgegraven wortelresten af te voeren. Een
voordeel kan zijn dat gunstige pionierssituaties ontstaan voor duinsuccessie.
Omdat met deze grootschalige methode relatief weinig ervaring is, wordt gestart met
enkele proefvlakken op stroken met massieven van Rimpelroos. Volgende stroken
komen als proefzone in aanmerking: L26, L28 en L29.
In het Westhoekreservaat is ervaring met het manueel uitspitten van Rimpelroos. Deze
arbeidsintensieve en dus dure methode geeft een goed resultaat. Ook hier moeten
wortelresten zorgvuldig afgevoerd worden.
Rimpelroos bestrijden door maaien is een werk van lange adem. Pas na jarenlang
(>10jaar) volgehouden maaibeheer verdwijnt de Rimpelroos. De impact is een stuk
minder, zeker indien met bosmaaier wordt gewerkt. Voordeel is dat onder het gemaaide
struweel voldoende mogelijkheden zijn voor soorten van mosduin en duingrasland.
Nadeel is dat het zeer lang duurt en uiteindelijk een grote kost wordt.
Chemische bestrijding heeft als nadelen dat ook gewenste planten kunnen vernietigd
worden door drift en dat er residu’s kunnen overblijven die een mogelijk negatieve
impact hebben op de aanwezige fauna. Voordeel is dan weer dat op relatief korte
termijn (drie tot vier jaar) en met minimale impact (gebruik rugsproeier) de Rimpelroos
kan bestreden worden. Voor de grazers moet mogelijk een wachtperiode tussen
applicatie van herbiciden en het instellen van begrazing voorzien worden.
Populieren
Witte abelen en cultuurpopulieren (o.a. Balsempopulieren) worden het best bestreden
met de hak-en-spuitmethode. Hierbij worden inkepingen in de stammen gekapt, waarna
herbicide wordt aangebracht in de wonde. Oude grauwe abelen en uiteraard
ratelpopulier in bosverband worden als inheemse bomen beheerd.
Een tweede methode is het omhakken van (grotere) abelen, waarna de stobbe wordt
ingestreken met een herbicide. Indien het gebruik van herbiciden niet gewenst is, kan de
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bestrijding door kappen en ontstronken of uitfrezen gebeuren. Dit is arbeidsintensiever
en bovendien minder efficiënt voor bomen die als opslag zijn ontstaan en dus uit
verschillende kleine stammen bestaan. Ook de impact op het struweel is groter bij
mechanische bestrijding.
In bosverband kunnen de exoten als inleidend beheer bestreden worden. In de open
ruimtes (mozaïek van open duinbiotopen) zal gedurende meerdere jaren en mogelijk de
volledige beheerplanperiode doorlopende bestrijding nodig zijn. Hierbij worden in de
eerste plaats sterk uitbreidende exoten (Rimpelroos, Abeel, Cultuurpopulier, Mahonie,
Amerikaanse vogelkers, Europese blazenstruik en andere tuinplanten) bestreden.
Soorten waarvan kan verwacht worden dat ze verdwijnen omdat ze zich niet verjongen
(bv. Viburnum sp.), moeten niet prioritair bestreden worden. De methode voor
bestrijding zal afhangen van de situatie in de verschillende bestanden.
Een nazorg bij de bestrijding van de exoten is wenselijk. De hoofdbestrijding, die in de
open ruimten minstens drie opeenvolgende jaren en waarschijnlijk meer in beslag zal
nemen, zal het grootste deel van de exoten moeten verwijderen. Er kunnen echter
exemplaren over het hoofd worden gezien of nieuwe opslag kan zich vormen. Jaarlijks
wordt daarom op basis van een terreinbezoek in de open ruimtes nagegaan of een
herhaling van de bestrijding wenselijk is. Deze kan mogelijk met minder ingrijpende
technieken gebeuren dan de hoofdbestrijding, bv. door uittrekken of uitsteken.
In bosverband is na de hoofdbestrijding als inleidend beheer een controle tijdens de
normale omlooptijd (4 of 8 jaar) voldoende. De veiligheidskap is ook een gelegenheid
voor doorlopende observatie van exoten in de bosbestanden.
De bestrijding van de exoten zal afhangen van de beoordeling van de terreinsituatie en
de beschikbare middelen. In de beheertabel wordt daarom geen bindende uitspraak
gedaan over de toe te passen methode.

4.5

Kapregeling
[5.7]
De kapregeling wordt in tabel 4.5 weergegeven. De Access-databank met
beheermaatregelen geeft de maatregelen per bestand weer, wat ook in bijlage 12 is
opgenomen.
Legende van tabel 4.5
Beheermaatregelen
X:
reguliere dunningsomloop
O:
facultatieve dunningsomloop

MH:
E:

HH:

hakhoutkap
hoofdbestrijding exoten
Maatregel in bosreservaat
G
(hoofd)boomsoort (bosdat)
raPop: Ratelpopulier
zE:
Zomereik
gEsd: Gewone esdoorn
cDen: Corsicaanse den
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G:
sE

middelhoutkap
groepenkap en eindkap voor
mozaïek van open duinbiotopen
groepenkap i.f.v. bosomvorming
Strokenkap (cfr 4.16)

oDen:
Pop:
eMei:
Es:

Oostenrijkse den
Populier
Eenstijlige meidoorn
Gewone es
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4.6

Bosexploitatie
De standaard schoontijd van 1 april tot 30 juni wordt uitgebreid tot 15 september om
gevaar of hinder te vermijden voor de recreanten in het drukke zomerseizoen.
In natte zones (vooral bosplaats Klemskerke) wordt de exploitatie tijdens drogere
periodes in het najaar uitgevoerd. Hierdoor worden compactie en spoorvorming beperkt.
Op drogere duinbodems echter wordt beter in vochtigere omstandigheden gewerkt om
beschadiging aan de bodemstructuur te beperkten (Goris et al. 2005)

4.7

Brandpreventie
[6.1.5]
Hoewel brand een natuurlijk fenomeen is, waarna interessante vegetatiestructuren
kunnen ontwikkelen en gespecialiseerde organismen een habitat vinden, wordt de
noodzaak van brandpreventie in de Duinbossen onderkend. Preventie door
sensibilisering van de bezoeker en verhoogd toezicht in risicoperiodes moet branden
voorkomen. Omvorming naar loofbos is ook een goede maatregel in dit verband.
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4.8

Open plekken
[5.1], [6.2.1], [6.2.2]
Maatregel

Paragraaf

Begrazing met kleine grazers

4.8

Exotenbestrijding

4.4

Nazorg exoten

4.4

Terugzetten struweel

4.8

Maaien

4.8

Begrazing met grote grazers

4.8

Criteria evalueren

4.8

Onder open plekken wordt in de Duinbossen de mozaïek van open duinbiotopen (figuur
18) verstaan. Het gaat zowel om grote aaneengesloten blokken als om kleinere open
ruimtes omgeven door bos. Een aantal kleinere open plekken omvatten zeer specifieke
natuurwaarden (poelen, vegetaties met zeer zeldzame planten).
4.8.1

Begrazing met kleine grazers
Begrazing Klemskerke
Bestanden 106b en 106c in bosplaats Klemskerke worden samengevoegd tot één
begrazingsblok. Hierbinnen is het de bedoeling dat er een afwisselend patroon, een
mozaïek van open mosduin, duingrasland en struweel ontstaat. Als uitgangspositie
wordt een aandeel van 60% struweel beoogd.
Begrazing gebeurt, gezien de kleine oppervlakte, met een combinatie van schapen en
geiten. Deze dieren hebben geen zware impact op de kwetsbare mosduinen. Geiten
begrazen bovendien ook houtige planten. Om de dieren visueel af te schermen van
de N34, wordt een strook opgaand struweel (l11 op figuur 21) aan de randen
behouden, door het verwijderen van opgaande bomen maar met behoud van
inheemse struiken.
Dit begrazingsblok wordt als proefproject opgestart in 2010, na hoofdbestrijding van
populieren en Rimpelroos en eindkap van een blok zwarte den in 2008 en 2009 en na
plaatsen van een raster en vangkraal. Er wordt gestart met een kudde van zes dieren
in het voorjaar van 2010. Er wordt begraasd in het zomerhalfjaar. De ontwikkeling
wordt vierjaarlijks geëvalueerd (in 2012 voor het eerst, zie 4.19.1).
Begrazing Wenduine
Bestanden 302a, 302b, 301b en 301c komen in aanmerking om een tweede
begrazingsblok te vormen, na evaluatie van het proefproject in Klemskerke. In eerste
instantie komen 302a en 302b in aanmerking. Ook hier worden eerst Rimpelroos en
populieren bestreden en gebeurt de eindkap van blokken naaldbos. In het jaar
voorafgaand aan de begrazing wordt een raster geplaatst.
Initieel wordt gestreefd naar een aandeel struweel van 70%.
Gezien de geringe oppervlakte gaat ook hier de voorkzeur naar geiten en/of schapen.
Een tweede mogelijkheid is het inzetten van ezels (grote grazers). De keuze wordt
afgestemd op de beschikbaarheid van dieren en de resultaten in het begrazingsblok
in bosplaats Klemskerke of andere (bos)reservaten langs de kust.
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De bestrijding van exoten start in 2010 en loopt tot 2012. De beslissing om een
begrazingsblok in te stellen wordt na evaluatie in 20012 genomen. Het plaatsen van
raster en vangkraal gebeurt dan in 2012, waarna in het voorjaar van 2013 grazers
worden ingezet. Er wordt gestart met een kudde van 9 dieren. Er wordt begraasd in
het zomerhalfjaar. Ook hier wordt een visuele afscherming van de grazers gecreëerd
door een gordel van struweel tussen het raster en de wegen en paden te behouden.
De ontwikkeling wordt vierjaarlijks geëvalueerd (in 2016 voor het eerst, zie 4.19.1).
Het blok (301b-301c) komt pas na gunstige evaluatie van de beide eerstgenoemde
blokken (106b-106c en 302a -302b) in aanmerking voor begrazing. Op langere termijn
(einde beheerplanperiode of later) kan de mogelijkheid van een veetunnel onder de
Congolaan overwogen worden. Deze optie brengt met zich mee dat een groter
aaneengesloten begrazingsblok wordt gecreëerd. Dit maakt het mogelijk te werken
met grotere grazers en/of jaarrondbegrazing toe te laten.
4.8.2

Terugzetten struweel
Deze beheermaatregel is van toepassing op volgende beheereenheden: 104c, 105e,
106b, 106c, 201d, 205d, 205g, 301a, 301b, 301c, 302a, 302c, 305b, 306c, l33, l8, l9,
l14, l15, I25.
Op de plaatsen waar mosduin en duingrasland het beheerdoel zijn, wordt het struweel
teruggezet indien de ontwikkeling van de doelvegetaties in het gedrang komt (zie
evaluatie 4.19.1). Bij elk blok struweel/duingrasland wordt een initieel aandeel struweel
vooropgesteld. Het verwijderen van het struweel gebeurt met bosmaaier op de
kwetsbare delen of met tractor indien dit geen schade toebrengt aan de omringende
vegetatie. Al het gekapte materiaal wordt afgevoerd.
Bestanden 301b en 301c worden in eerste instantie beheerd als inheems struweel. Pas
op termijn en na evaluatie van andere begrazingsblokken, kan hier begrazing ingesteld
worden (4.8.1). Voor het struweelbeheer worden inleidend een eindkap uitgevoerd van
de resterende naaldbestanden met maximaal behoud van gewenste inheemse
struweelsoorten op de kapplaatsen. Rimpelroos wordt inleidend bestreden. Het verdere
beheer bestaat erin periodiek struweel terug te zetten rond de actueel meest open
stukken (niet meer dan 20%). Indien opgaande bomen in het struweel uitgroeien worden
deze verwijderd als de vitaliteit van het struweel eronder lijdt of open stukken
overschaduwd worden. Dit gebeurt bij voorkeur door ringen of vellen en laten liggen.
De poel l22 wordt vrijgemaakt van omringend bos, waarbij een open plek wordt gemaakt
die aansluiten op het mosduin in bestand 306c. Periodiek wordt het opgaande loofhout
opnieuw gekapt om beschaduwing van de poel te beperken. De rand van de poel wordt
daarbij opgenomen in de mantel rondom het mosduin (I25).
Ten behoeve van de Addertongvegetatie in 305b wordt plaatselijk gekapt in het
opgaande bos (l19). De gekapte bomen worden afgevoerd om verdere verruiging tegen
te gaan. Indien nodig wordt bijkomend gemaaid (zie 4.8.2).
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4.8.3

Maaien
Maaien is de hoofdmaatregel voor een aantal kleinere open plekken met een botanische
doelstelling. Maaien is van toepassing in volgende beheereenheden: 201d, 205d, 205g,
305b, l2, l12 en l18.
Er wordt gemaaid na zaadzetting van de doelsoorten, in de zomermaanden. Er wordt in
principe een maal per jaar gemaaid. Na evaluatie (zie 4.19.1) kan de maaifrequentie
aangepast worden, zoals bijvoorbeeld tweejaarlijks maaien van schralere graslanden.
Bij maaien wordt altijd het strooisel afgevoerd.
Om het maaien efficiënter te laten verlopen aan de zuidrand van percelen 101 en 102
(l2) kunnen de resterende dennen en de stronken ervan worden verwijderd. Langsheen
de paden door 201b (l12) wordt aan weerszijden een strook van 20m gemaaid met
afvoer van maaisel om de dominantie van Duinriet te beperken. Ook in bestand 201d
worden de stroken duingrasland gemaaid. Indien in bestanden 205d en 205g een
dominantie van Duinriet ontstaat, wordt ook hier een maaibeheer gevoerd.
In 305b zouden ruigtesoorten als brandnetel kunnen toenemen als reactie op het
kappen of dunnen van opgaand bos en struweel voor een hogere lichttoevoer. Als
hierdoor de Addertong bedreigd wordt, worden de ruigteplanten gemaaid en afgevoerd.
Langsheen verkeerswegen wordt een dicht struweel behouden als er open terreinen
achterliggen en een hakhoutstrook waar bosbestanden aan de wegen grenzen. Dit kan
evenwel onderbroken worden door grazige stroken, onder andere bij kruispunten met en
oversteekplaatsen, waar een goede zichtbaarheid wenselijk is. Deze grazige stukken
worden minstens om de twee jaar gemaaid om verstruweling tegen te gaan. Waar zich
botanische waarden ontwikkelen, kan een jaarlijks maaibeheer ingesteld worden zoals
hierboven beschreven.

4.9

Gradiënten en bosrandontwikkeling
Maatregel

Paragraaf

Hakhoutbeheer

4.9

Terugzetten struweel

4.8

De Duinbossen worden langs alle zijden begrensd door drukke verkeerswegen. Om de
randeffecten te milderen, wordt langs de bosranden een mantel van 8 meter breed
voorzien die als hakhout wordt beheerd. Naast het beperken van de invloed van de
verkeerswegen, is deze hakhoutstrook eveneens noodzakelijk om de verlichtingspalen
langsheen de wegen vrij te houden. Hier is dan ook een korte rotatieperiode gewenst.
Elke 8 jaar wordt het hakhout terug gezet. Elke 2 jaar wordt aldus 1/4 van de
hakhoutstrook in blokken gekapt. De indeling in blokken volgt de bestandsgrenzen om
een efficiënte planning toe te laten. De blokken zijn ongeveer 400m lang. Daarbij wordt
voorzien dat het werk over 2 jaar kan gespreid worden. Het afzetten van struweel
langsheen de wegen gebeurt bij voorkeur met een grijpkraan die de takken afknipt of
afzaagt, zodat verstoring van bodem en stobbes kan vermeden worden.
Interne bosranden worden bij het mosduin van bestand 306c (l24, l25) en bij de kleinere
open plekken l18, I19 en l22 (respectievelijk randen l31, l32 en l25) ontwikkeld. Deze
bestaan uit inheems struweel en worden periodiek afgezet. Deze randen zijn 7 meter
breed en worden in een rotatie van 12 jaar afgezet. Om de structuur te bevorderen
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wordt elke rand (lijnelementen l24, l25, l31 en l32) onderverdeeld in drie delen waarbij
elke vier jaar één deel wordt gekapt.

4.10

Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en fauna
Maatregel

Paragraaf

Slib ruimen in poel

4.10

Een aantal maatregelen is zeer puntsgewijze en valt niet specifiek onder een van de
overige hoofdingen.
Het behoud van de mieren (en daarmee van het Prachtig Lieveheersbeestje) vergt een
bescherming van de mierenkoepels. Er moet voorkomen worden dat de warmteregeling
binnen de koepels wordt ontregeld door prikken met stokken, omwoelen door grazers of
bij het afzetten van struweel. Via infopanelen kan de bezoeker attent worden gemaakt
van het voorkomen van deze soorten. In begrazingsblokken kunnen indien nodig
exclosures worden voorzien. Bosmaaiers en klepelmaaiers kunnen schade berokkenen
aan de nesten en worden dus beter niet ingezet nabij de mierenkoepels.
De sliblaag in de poel (I22) wordt geruimd. Daarbij wordt het bladafval uitgeschept en
afgevoerd, maar blijft steeds een oppervlakte van enkele tientallen vierkante meter
onaangeroerd om rekolonisatie van overwinterende fauna (bv. waterinsecten) toe te
laten.
Indien nodig kunnen specifieke maatregelen ten behoeve van paddestoelen genomen
worden. Bijvoorbeeld dunnen of strooisel ruimen in 205b of andere naaldbestanden.

4.11

Dood hout en oude bomen
Binnen domeinbos wordt het aandeel dood hout en dode (staande) bomen verhoogd
door monumentale bomen, zowel naaldbomen als loofbomen, zoveel mogelijk te
behouden en bomen die staand sterven of omgewaaid zijn niet of slechts gedeeltelijk
opruimen. Bij exploitaties kan het kroonhout op hopen in het bestand blijven liggen. Aan
de 4% norm uit de Criteria Duurzaam Bosbeheer is al bijna voldaan (3,5% in 2006).
In het bosreservaat zal het aandeel dood hout in de zones met minimum impactbeheer
sterker stijgen dan in domeinbos. Hier krijgen alle bomen in principe de kans op
natuurlijke wijze te sterven en blijft alle dood of geveld hout in de bestanden.
Bij veiligheidskappingen in bosreservaat worden de gevaarlijke bomen dan bewerkt of
geveld volgens de natuurlijke valrichting. Daarna worden enkel de delen die een pad
versperren verder opgeruimd door deze in het bestand te deponeren.
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4.12

Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de toegankelijkheid
[6.5.1], [6.5.2]
De recreatieve inrichting van het domeinbos zal afgestemd zijn op dit van de
omliggende groengebieden. Diverse elementen zullen aangebracht worden om de
recreatiestromen beter te (be)geleiden (afsluitingen, barelen, voetgangerssluizen).
Rond de paden en ook in bosreservaat wordt jaarlijks gecontroleerd of er bomen staan
die gevaar kunnen opleveren voor recreanten. Deze worden geveld. In bosreservaat
blijven de gevelde bomen liggen (zie 4.11).
In gans het boscomplex, zowel domeinbos als bosreservaat, is het verboden om planten
of delen van planten (zowel ondergronds als bovengronds) te plukken, te beschadigen
of te vernietigen. Het is eveneens verboden fauna op wat voor een wijze dan ook te
verstoren. Deze regels zijn opgenomen in het toegankelijkheidsreglement, opgenomen
in bijlage 13.

4.12.1

Plan wegennet – opengestelde boswegen
Figuur 20 geeft het toegankelijkheidsplan weer. Met uitzondering van voertuigen
noodzakelijk voor het beheer en toezicht, is geen gemotoriseerd verkeer toegelaten in
de Duinbossen.

4.12.2

Speelzones
De speelzones worden behouden op hun huidige plaats. Het beheer wordt gericht op de
functionaliteit als speelbos. Dit wordt geëvalueerd in overleg met de jeugdraad.

4.12.3

Recreatieve infrastructuur
Wandelen
Alle paden die vrij toegankelijk zijn voor wandelaars worden aldus aangeduid. Paden die
op dit moment bestaan, maar om redenen van veiligheid of ecologische ontwikkeling
niet meer wenselijk zijn, worden actief afgesloten. Dit kan via het deponeren van hout of
het aanplanten van (doorn)struweel. Indien dat op een bepaalde plaats wenselijk is,
wordt een enkele gladde draad of kastanjeafsluiting als geleiding geplaatst.
In elke bosplaats worden lussen voorzien die een korte wandeling toelaten. Het
Duinbossenwandelpad, een wandeling gepromoot door de Provincie, wordt in zijn
huidige vorm behouden. In overleg met de Provincie wordt de bewegwijzering voorzien.
Om de verblijfsrecreanten naar het strand en tramhalte te leiden, wordt een serie
hoofdassen voorzien. Deze bestaat uit duidelijk aangegeven paden doorheen het bos
die aansluiten op veilige oversteekplaatsen over verkeerswegen en tramlijn en
duinovergangen die door MD&K worden voorzien. In samenspraak met de gemeente,
MD&K en AVW wordt deze voorziening uitgebouwd. Op figuur 20a worden de
hoofdassen weergegeven.
Indien een begrazingsraster omheen perceel 302 geplaatst wordt, dan wordt een
wandellus langs de oostrand ervan voorzien, die opnieuw uitkomt op de Congolaan en
dus gescheiden blijft van de N34. Voor de aanleg wordt initieel het struweel gekapt en
gedurende enkele jaren gemaaid om een begaanbaar wandelpad te creëren. Daarna
kan er zodra nodig gesnoeid worden. Deze lus kan dan mogelijk opgenomen worden in
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het Duinbossenpad. Op een hoog punt langsheen de oostrand van bestand 302a kan
langs deze wandellus een bescheiden uitkijkplatform ingericht worden, evenwel op
maaiveldhoogte zonder een verhogende constructie. Zo kan het duinmozaïek in 302
overschouwd worden.
Ruiters
Het ruiternetwerk wordt op een aantal plaatsen gewijzigd (figuur 20b). In Klemskerke
wordt het ruiterpad naar de periferie gebracht. Hierdoor wordt de vochtige zone (101a,
101b) vermeden. In bestand 103a worden ruiterpad en wandelpad omgewisseld zodat
wandelaars en ruiters elkaar niet hoeven te kruisen.
Van de dubbele lus in bestand 206a (Vlissegem) wordt enkel het traject langsheen het
militair domein behouden.
Om het aantal kruispunten tussen wandelaars en ruiters te beperken, wordt het
keerpunt voor ruiters in bestand 301c westelijker voorzien. Indien het ruiterpad in de
Zandpanne bij de centrale dijk wordt voorzien, dan wordt de aantakking in het
domeinbos daaraan aangepast.
Mountainbike
In bosplaatsen Vlissegem en Wenduine (figuur 20b) wordt een doorsteek voor MTBroute voorzien. Deze moet aansluiten op een grotere route die door de gemeente en
provincie wordt uitgebouwd. Bedoeling is dat deze route in de periferie van het bos
wordt voorzien. De principiële locatie is weergegeven op figuur 20b. De exacte ligging
en tijdstip van ontwikkelen wordt afgestemd op de ontwikkeling van de rest van de route
buiten het domeinbos.

4.13

Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de jacht
[6.5.3]
Er worden geen specifieke maatregelen opgenomen in het kader van de jacht. Indien in
de loop van de beheerperiode de populatie konijnen (of eventuele andere soorten) zo
sterk stijgt dat er binnen of rondom het domeinbos ernstige schade is, dan is bestrijding
met de gepaste (tijdelijke) maatregelen door het Bosbeheer mogelijk.

4.14

Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de visserij
Niet van toepassing voor de Duinbossen.

4.15

Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot gebruik niet-houtige
bosproducten
Niet van toepassing voor de Duinbossen.

4.16

Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot cultuurhistorische
elementen
Maatregel

Paragraaf

Korte omschrijving

Reguliere dunningen

4.4; 4.16

Hoofdomloop voor het reguliere beheer in bestanden

Strooksgewijze eindkap

4.1; 4.16

Kappen van bestand in functie van verjonging

De naaldbebossing in de duinen wordt onderkend als cultuurhistorisch element van
belang voor de Duinbossen van De Haan. Naaldbestanden zonder prioritaire
doelstelling tot omvorming worden verder gedund en kunnen verder verouderen. Om op
langere termijn een aandeel naaldhout te behouden wordt in bestand 201a een blok
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naaldbos (westkant) bewaard en verjongd met het oog op een duurzaam behoud.
Hierbij worden elke 8 jaar twee niet-aanliggende stroken van 30 m breed en 120 m lang
kaalgekapt. Deze stroken liggen ongeveer oost-west georiënteerd. Na de kaalkap wordt
in verband van minimaal 1 bij 1 m plantsoen van Corsicaanse en/of Oostenrijkse den
geplant. Bedoeling is dat elke strook in de luwte ligt van een strook die blijft staan.
De blijvende stroken worden regulier gedund.

4.17

Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de milieubeschermende
functie
Stuivend zand nabij drukke verkeerswegen of bewoning is ongewenst en dient dus
voorkomen te worden. Aan de buitenranden van het duinmozaïek wordt daarom een
strook dicht struweel of eventueel duingrasland voorzien om verstuiving tegen te gaan.
Ook wordt bij het uitvoeren van elke beheermaatregel nagegaan of de
milieubeschermende functie niet in het gedrang komt.

4.18

Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de wetenschappelijke
functie
De belangrijkste maatregel is de oprichting van het bosreservaat Jan de Schuyter.

4.19

Monitoring en beheerevaluatie

4.19.1

Criteria evalueren voor het beheer van open plekken
Deze evaluatie van het beheer van open plekken is van toepassing in beheereenheden
104c, 105e, 106b, 106c, 201b, 201d, 205d, 205g, 301a, 301b, 301c, 302a, 302b, 305b,
306c, l33, l8, l9, l14 en l23.
In de bestanden waar een mozaïek van open duinbiotopen wordt beoogd en ook in de
andere kleinere open plekken, wordt minstens vierjaarlijks een evaluatie van het
gevoerde beheer gemaakt. Leidraad is de beoordeling van de staat van instandhouding
van de habitattypes volgens bijlage 10. De criteria in volgorde van prioriteit zijn:
1. behoud en of uitbreiding van waardevolle soorten (het aantal soorten en de
oppervlakte ingenomen door vegetaties met waardevolle soorten)
2. bedekking van exoten
3. verhouding mosduin/grasland/struweel
4. praktische haalbaarheid beheermaatregelen
Op basis van deze bevindingen wordt het beheer aangepast:
• aanpassen begrazingdichtheid of eventueel periode;
• nabestrijding exoten;
• terugzetten struweel;
• maaifrequentie;
• aanpassen van het type grazers (begrazing met grote grazers.
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4.19.2

Monitoring aandachtssoorten
Flora
De evaluatie in 4.19.1 kan ondersteund worden door een monitoring van
aandachtssorten, zoals Bokkenorchis, Wondklaver, Walstrobremraap en Duinviooltje.
Fauna
De evolutie van mierenkoepels, loopkevers, vlinders, sprinkhanen en paddestoelen kan
bijvoorbeeld opgevolgd worden via de monitoringsprotocols opgesteld door het INBO.

4.19.3

Monitoring grondwaterpeil
Om de grondwaterschommelingen in een groeiseizoen te kunnen opvolgen wordt een
meetnet van peilbuizen opgezet. Dit kan eveneens worden gebruikt voor monitoring op
lange termijn. Resultaten van een aantal ingrepen kan hiermee geëvalueerd worden.
Bijvoorbeeld kan het verminderd ruimen van grachten leiden tot een verhoogde
grondwaterstand.

4.19.4

Evolutie bosreservaat met minimaal impact beheer versus beheerd bos
Binnen bosreservaat wordt een aantal bestanden aan de spontane processen
overgelaten. Daaronder is er zowel vrij structuurrijk loofbos als homogeen naaldbos.
Daarnaast worden een aantal naaldbestanden actief omgevormd via groepenkap en
inplanten van gewenste soorten. Ook de loofbestanden die onder middelhoutbeheer of
structuurrijk hooghout vallen, kunnen als vergelijkingspunt mee beschouwd worden.
De evolutie van de bestandsstructuur kan bijvoorbeeld opgevolgd worden door de
permanente proefvlakken van de inventarisatie om de 10 jaar opnieuw op te meten en
beide behandelingen te vergelijken. Elementen als diameterverdeling, etagevorming,
vegetatieontwikkeling en percentage dood hout zijn mogelijke onderzoeksparameters.
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4.20

Werken die de biotische of abiotische toestand van het bos wijzigen (artikel
30, artikel 90, artikel 96 en artikel 97 van het decreet)
Uitzonderlijke werken [6.3],
Bosreservaten hebben een zeer belangrijke ecologische functie: zij vormen belangrijke
locaties voor het behoud van zeldzame vegetatietypes, 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 beheersplan, 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 beheersplan 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 functie van wetenschappelijk onderzoek staat dit beheerplan expliciet een ontheffing
toe van deze verbodsbepalingen. Elke vorm van wetenschappelijk onderzoek in de
bosreservaten moet steeds aangevraagd worden bij het Bosbeheer, dat samen met het
INBO de opportuniteit van het onderzoek beoordeelt en de verdere randvoorwaarden
voor de uitvoering van het onderzoek vastlegt. Onderzoeksactiviteiten die onherstelbare
schade toebrengen aan de intrinsieke waarde van het bosreservaat worden hierbij als
niet opportuun beschouwd. In geval van twijfel kan de administratie het oordeel vragen
van de adviescommissie, ook voor deze activiteiten waar geen expliciete machtiging van
de commissie nodig is.
Voor het middelhoutbeheer, het bestrijden van exoten, het maaien, de inleidende
groepenkappen en eindkappen en het terugzetten van struweel wordt van punten 1 en 2
afgeweken. Uitzonderingen op punt 10 worden toegestaan voor exotenbestrijding, met
name van Rimpelroos en populieren. Bij de bestrijding van exoten wordt de mogelijkheid
van het gebruik van pesticiden open gelaten.
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. In de gerichte reservaatgedeelten kunnen deze afwijkingen doorgevoerd worden
na evaluatie (4.19.1) en na overleg van de adviescommissie.
In de zones met minimum impactbeheer wordt hierop geen uitzondering toegestaan: na
inleidende maatregelen (exoten, evt. groepenkappen) wordt geen beheer meer
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uitgevoerd uitgezonderd veiligheidskappingen langs de paden, hakhoutbeheer langs de
wegen en nazorg van agressieve exoten.
Uitzonderlijke werken waarvoor de adviescommissie moet worden gehoord [6.4]
Artikel 30. Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten,
reglementen en de ontheffingen opgenomen in het beheersplan, 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.
Artikel 97. Onverminderd de verbodsbepalingen in wetten, decreten en is het, zonder
toestemming van de eigenaar en machtiging van het Bosbeheer, in alle openbare
bossen en voor wat de bosreservaten betreft, de commissie gehoord, verboden:
1. het strooisel te verwijderen;
2. het dode hout, op de grond liggend of nog aan de stam bevestigd, te verwijderen
tenzij het behoort tot een partij verkochte bomen;
3. knoppen, scheuten, twijgen, bloeiwijzen, kegels, vruchten, zaden te verzamelen en te
verwijderen;
7. de rust in het bos en van de bezoekers op welke wijze ook te verstoren;
9. dieren te houden binnen omheiningen;
10. bomen te beschadigen, planten weg te nemen, uit te rukken of af te snijden;
In functie van wetenschappelijk onderzoek staat dit beheerplan expliciet een ontheffing
toe van deze verbodsbepalingen van artikel 30 en van artikel 97. In functie van
inventarisaties, monitoringactiviteiten of specifieke onderzoeksprojecten kan het
noodzakelijk zijn dieren te vangen of planten(delen) te verzamelen. Hiertoe zal steeds
de procedure worden gevolgd waarbij het Bosbeheer een machtiging uitreikt na het
INBO en de adviescommissie gehoord te hebben.
Als op het ogenblik van een aanvraag geen vergadering van de commissie voorzien is,
kan de goedkeuring van de adviescommissie ook worden bekomen via een schriftelijke
procedure:
- een voldoende gedocumenteerde aanvraag wordt overgemaakt aan de
plaatselijke woudmeester;
- in overleg met het INBO gebeurt een eerste screening van het voorstel op zijn
volledigheid en degelijkheid;
- indien voldoende onderbouwd wordt de aanvraag rondgestuurd aan de leden
van de commissie (dit mag via e-mail of per post gebeuren) die 14 dagen de tijd
krijgen om schriftelijk te reageren;
- indien de meerderheid van de leden geen bezwaar uit tegen het onderzoek kan
een machtiging worden afgeleverd. Indien een commissielid niet binnen de
termijn reageert, wordt dit beschouwd als een goedkeuring.
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4.21

Planning van de beheerwerken
In bijlage 12 worden tabelmatig alle beheerwerken weergegeven, zowel deze in tabel
4.5 als de overige. De codes van de beheerwerken komen overeen met punten en lijnen
in figuur 21. In de Access-beheerdatabank is deze planning per bestand, per maatregel
en/of per jaar raadpleegbaar.

4.22

Bijkomende bepalingen voor het bosreservaat

4.22.1

Openbaarheid van het beheerplan
[7]
Dit bosbeheerplan is voor iedereen consulteerbaar op de locatie vermeld in 1.4.1.

4.22.2

Maatregelen in de onmiddellijke omgeving van het bosreservaat om nadelige
beïnvloeding van buitenaf te stoppen
[8]
MD&K richt de overgangen over de zeereepduinen in functie van een betere geleiding
van recreanten en het verminderen van de versnippering. Deze moeten bijdrage tot het
herstel van de duinvegetaties. Door de paden binnen het bosreservaat functioneel te
laten aansluiten op deze ingrepen, wordt ook binnen de Duinbossen de recreatie beter
gestuurd. Dit heeft tot gevolg dat er recreatieluwe zones ontstaan die bijdragen tot de
ontwikkeling van de natuurwaarden binnen het bosreservaat.
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4.23

Toetsing van de beheermaatregelen aan de instandhoudingdoelstellingen
In de legende van figuur 18 staan de streefbeelden opgegeven voor de Duinbossen.
- De mozaïek van open duinbiotopen omvat 2130 en 2160 variërend van
gedegradeerde tot goede staat van instandhouding.
- Het loofbos omvat 2180 in deels gedegradeerde (ongunstige) en deels
voldoende (gunstige) staat van instandhouding.
- Het naaldbos met toenemend aandeel loofhout omvat 2180 in gedegradeerde
staat van instandhouding.
In tabel 4.6 staan de beheermaatregelen met de oppervlaktes van de betrokken
beheereenheden die onder elk van de habitats vallen.
Tabel 4.6:

Effecten van beheermaatregelen op de habitattypes in de Duinbossen

Maatregel

Habitat

Effect

Betrokken
oppervlakte

Bestrijding van exoten

2130, 2160, (2180)

Toename typische soorten

>15 ha
>15 ha

Nazorg exoten

2130, 2160, (2180)

Toename typische soorten

Minimum impactbeheer

2180

natuurlijker habitatstructuur

40-45 ha

Middelhoutbeheer

2180

betere habitatstructuur

14 ha

Groepenkap voor

2180

uitbreiding opp. habitat op lange termijn (20-80 jaar)

>10 ha

Reguliere dunningen

2180

uitbreiding opp. habitat op lange termijn (20-80 jaar)

> 10 ha

Facultatieve dunningen

2180

uitbreiding opp. habitat op lange termijn (20-80 jaar)

> 10 ha

Groepenkap en

2130, 2160

uitbreiding opp. habitat binnen de komende 20 jaar

20 ha

2130

locaties met opmerkelijke botanische waarden

1 ha

bosverjonging

eindkap voor
mozaïek van open
duinbiotopen
Maaien

worden behouden of versterkt
Terugzetten struweel

2160

betere habitatstructuur, evolutie naar duinbos

> 5 ha

voorkomen
2130

behoud van opp. habitat of uitbreiding binnen de
komende 20 jaar,
betere habitatstructuur,evolutie naar struweel wordt
voorkomen

Begrazing met grote

2130

grazers
Begrazing met kleine
grazers

2130

betere habitatstructuur, evolutie naar struweel wordt

mogelijk 5

voorkomen

tot 10 ha

betere habitatstructuur, evolutie naar struweel wordt

5 ha,

voorkomen

mogelijk
> 10 ha

Minstens elke 4 jaar worden de beheermaatregelen geëvalueerd door de beheerder, in
overleg met de adviescommissie bosreservaten en het INBO voor de
bosreservaatdelen. De eerste keer gebeurd dit in 2012. Daarbij zijn de
instandhoudingsdoelstellingen (bijlage 9) de leidraad (4.19.1).
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