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Deel 1 :  Identificatie van het bos 

1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten 

Het domeinbos Helleketelbos is voor 5 ha 22 a 57 ca eigendom van het Vlaamse Gewest en voor 36 ha 67 a 07 

ca eigendom van het OCMW van Poperinge (Veurnestraat 22 8970 Poperinge).   

 

Op 17 februari 1993 werd 4 ha 44 a 07 ca gekocht van de heer Claus Maurice, woonachtig te Zonnebeke, voor 

het Vlaamse Gewest.  Op 19 februari 1993 volgt de aankoop van de heer Deroo Michel, woonachtig te 

Poperinge, voor 78 a 50 ca voor het Vlaamse Gewest.  

 

Op 1 januari 1995 werd een beheersoverdracht afgesloten voor 27 jaar tussen het Openbaar Centrum voor 

Maatschappelijk Welzijn van de stad Poperinge en het Ministerie van het Vlaamse Gemeenschap betreffende de 

overdracht van beheer van 36 ha 67 a 07 ca bos. Deze overeenkomst loopt aldus tot eind 2021. 

 

De totale oppervlakte van het domeinbos bedraagt aldus 41 ha 89 ca 64 ca.   

 

Het beheer is in handen van de Afdeling Bos en Groen van de Administratie Milieu, Natuur, Land- en 

Waterbeheer. 

 

1.2 Kadastraal overzicht 

Het domein is gelegen op volgende kaartbladen : 

* Stad Poperinge, 3
de

 afdeling (Poperinge) , sectie K (2
de

 en 3
de

 blad) 

* Stad Poperinge, 8
ste

 afdeling (Watou), sectie D (4
de

 blad)  

 

Tabel 1-1 Kadastraal overzicht 

afd,sectie nummer oppervl. (are) Aard bestand eigenaar 

Poperinge   * = deel  

3, A 846a 142,95 Bos 15a OCMW 

3, A 850a 44,40 Bos 14a* OCMW 

3, A 851a 106,10 Bos 14a* OCMW 

3, A 852a 13,10 Bos 14a* OCMW 

3, A 852/2a 13,00 Bos 14a* OCMW 

3, A 853a 185,60 Bos 14a* OCMW 

3, A 854a 37,20 Bos 14a* OCMW 

3, A 865a 69,10 Bos 13a* OCMW 

3, A 865b 231,90 Bos 13a*, 14a* OCMW 

3, A 866a 194,50 Bos 13a* OCMW 

3, A 1224a 47,90 Bos 11b*, 12f OCMW 

3, A 1224b 42,70 Bos 12
e
* OCMW 

3, A 1225a 60,20 Bos 12c OCMW 

3, A 1225b 26,50 Bos 12a*, 12b OCMW 

3, A 1227a 83,20 Bos 10a, 11a* OCMW 

3, A 1227b 64,20 Bos 9c,12d OCMW 

3, A 1227c 93,50 Bos 11a* OCMW 

3, A 1227d 18,60 Bos 11b*, 12e* OCMW 

3, A 1230a 158,40 Bos 9a* OCMW 

3, A 1230b 48,80 Bos 9a*, 9b* OCMW 

3, A 1230e 0,08 beb. oppervl. 9b* OCMW 

3, A 1230d 105,52 Bos 9b*, 12a* OCMW 

3, A 1243a 510,70 Bos 3a, 5a* OCMW 
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afd,sectie nummer oppervl. (are) Aard bestand eigenaar 

Poperinge   * = deel  

3, A 1244-deel 25,00 Bos 5b OCMW 

3, A 1245 43,50 Bos 5a* OCMW 

3, A 1249a 201,70 Bos 8a OCMW 

3, A 1255b 94,80 Bos 7a OCMW 

3, A 1255c 71,60 Bos 6a OCMW 

3, A 1292b 19,30 Bos 5a* OCMW 

 

afd,sectie nummer oppervl. (are) Aard Bestand eigenaar 

Watou    * = deel   

8, D 933d 350,67 Bos 1a, 1b* gewest 

8, D 944a 244,00 Bos 2a* OCMW 

8, D 945 17,10 Bos 2a* OCMW 

8, D 946b 55,20 Bos 1c* gewest 

8, D 959b 30,80 Bos 1c* gewest 

8, D 960a 7,40 Bos 2a* gewest 

8, D 961 125,00 Bos 2a* OCMW 

8, D 962 171,70 Bos 2a* OCMW 

8, D 964c 50,60 Bos 1b* gewest 

8, D 978b 27,90 Bos 1b* gewest 

8, D 979 114,20 Bos 2a* OCMW 

8, D 980 11,00 Bos 4a* OCMW 

8, D 981a 151,00 Bos 4a* OCMW 

8, D 982a 79,10 Bos 4a* OCMW 

 

 

Aard van perceel volgens kadasterplan Totale oppervlakte % van totale oppervlakte 

Bos 4189,64 99,998 

Bebouwde oppervlakte 0,08 0,002 

Totaal 4189,72 100,000 
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1.3 Situatieplan 

Kaart 1-1 Situatieplan (Bron : gescande topografische kaarten van Vlaanderen en Brussel, op schaal 1/100.000, 

opname 1986-1990, NGI, uitgave 1998 (OC GIS-Vlaanderen). Gegevens en verwerking : MVG, afdeling Bos en 

Groen) 

 



Deel 1 : Identificatie van het bos 

 

Helleketelbos 
4 

1.4 Situering 

1.4.1 Algemeen - administratief 

Het Helleketelbos valt onder de bevoegdheid van de houtvesterij Brugge. 

 

verantwoordelijke houtvester : 

ir. Danny Maddelein 

afdeling Bos en Groen 

houtvesterij Brugge 

Zandstraat 255 bus3 

8200 Brugge 

tel.  050/45.41.50 

GSM : 0479/67.95.73 

fax. 050/31.94.58 

 

verantwoordelijke boswachter :  

Pierre Hubau 

Kalissestraat 16 

8950 Loker (Heuvelland) 

tel/fax : 057/44.63.98 

GSM. 0479/67.95.75 

 

1.4.2 Relatie met andere groene domeinen 

Het Helleketelbos is gelegen in de gemeente Poperinge. Het gebied ligt ten zuiden van de Vuileseulestraat en 

Helleketelweg en wordt doorsneden door de Stoppelweg en de Oude Vijfgemetenstraat. Ten noorden van de 

Vijfgemetenstraat en langs de Helleketelweg ligt perceel 15 afgescheiden van de rest van het bos. 

 

 Het Helleketelbos bevindt zich tussen de coördinaten : 

    2° 39' 40" en   2° 40' 40" OL 

  50° 49' 50" en 50° 50' 40" NB 

 De Lambertcoördinaten van het Helleketelbos zijn : 

  O-W van   29 km 600m tot   30 km 700m  

  N-Z  van 170 km 200m tot 171 km 500m 

 

Rondom het Helleketelbos liggen geen andere bosdomeinen. Het dichtst liggende privé bosdomein (De 

Couthofbossen) ligt op meer dan 2.5 kilometer afstand. Van de openbare bossen  liggen de Sixtusbossen 

(Poperinge, Vleteren) op een vijftal kilometer afstand; de Rodenberg (Heuvelland) en de Galgebossen 

(Vlamertinge-Ieper) op een achttal kilometer. Het stedelijk natuurdomein De Bommelaer (Stad Poperinge) 

situeert zich langs de ring rond Poperinge op een drietal kilometer van Helleketelbos. In Frankrijk ligt het 

Beauvoordebos op een drietal kilometer van het domeinbos. 
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1.5 Statuut van de wegen en waterlopen  

Kaart 1-2 Overzicht openbare wegen, waterlopen en grachten in Helleketelbos 

 

De Vuileseulestraat, Helleketelweg, Stoppelweg en Oude Vijfgemetenstraat zijn openbare wegen. Enkel de Oude 

Vijfgemetenstraat is onverhard. Het beheer van deze wegen berust bij de stad Poperinge. 

 

De Bommelaarsbeek stroomt door het bos en is een waterloop van derde categorie. Verder liggen nog een 800 

meter grachten in het Helleketelbos. Deze zorgen voor de opvang en doorvoer van water uit de omgeving en 

zullen daarom blijvend geruimd worden. 

 

1.6 Bestemming volgens het geldende plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan 

Gewestplan (Ieper-Poperinge) 
Het Helleketelbos bevindt zich in drie bestemmingszones : 

 Perceel 1 :   Agrarisch gebied, landschappelijk waardevol 

 Percelen 2 tot en met 5 : Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of natuurreservaat 

 Percelen 6 tot en met 15 : Natuurgebied 

 



Deel 1 : Identificatie van het bos 

 

Helleketelbos 
6 

Kaart 1-3 Gewestplan  
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1.7 Ligging in speciale beschermingszones  

1.7.1 Internationale beschermingszones 

Het Helleketelbos bevindt zich niet in een Europees vogelrichtlijngebied of een Water(vogel)gebied van 

internationale betekenis. 

 

Het domein is, behalve de percelen 1 en 6, gelegen in het Europees Habitatrichtlijngebied. Het betreft het gebied 

BE2500003 – Westvlaams Heuvelland. Reden voor aanduiding van dit bos is de aanwezigheid van bossen van 

het eiken-haagbeukentype (Code 9160) en de aanwezigheid van de kamsalamander (Code 1166). Andere 

beschermde Habitattypes komen in het Helleketelbos niet voor. 

 

Kaart 1-4 Habitatrichtlijn  

 

1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden 

Het Helleketelbos is niet opgenomen in de afbakening van de eerste fase van het Vlaams Ecologisch Netwerk 

(VEN) en is evenmin als landschap beschermd. 

Het bos is wel gelegen in het Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels dat zich uitstrekt over de gemeenten 

Ieper, Poperinge, Heuvelland, Mesen en Zonnebeke. 

Het Helleketelbos is als Ankerplaats op de landschapsatlas aangeduid. Het bos maakt deel uit van het 

Traditioneel Landschap en Landschapsrelictenzone “Hoppeland van Poperinge”. 

1.8 Erfdienstbaarheden 

In de praktijk is er een recht van doorgang over bestand 2a/4a voor de nabijgelegen hoeve, over bestand 6a/7a 

voor de nabijgelegen hoeve en over bestand 12c/12f voor het ingesloten kadastraal perceel 1226e. 
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Deel 2 :  Algemene beschrijving 

2.1 Cultuurhistorische beschrijving 

2.1.1 Historiek 

Het huidige Helleketelbos is eigenlijk een overblijfsel van een bos dat vroeger veel uitgestrekter was. De oudste 

bronnen die melding maken van deze bossen, dateren van de Vroegste Middeleeuwen. Tijdens die periode 

maakten ze deel uit van een gordel die zich uitstrekte van Watou tot Beselare. 

De grootste ontginningen gebeurden tussen de 7
de

 eeuw en de 12
de

 en 13
de

 eeuw. 

 

Omstreeks 1600 waren de gasthuiszusters in het bezit van gronden en bossen in de Helhoek. Vandaar dat men in 

de volksmond nogal eens spreekt van ‘de Gasthuisbossen’. Al deze bossen werden als gevolg van de Franse 

revolutie ontnomen aan de Gasthuiszusters en openbaar verkocht. Zo geraakten de bossen in eigendom van de 

familie Dupuis. 

Op de Ferrariskaart (1770) maakt het Helleketelbos nog deel uit van een groot boscomplex dat zich noordwaarts 

richting Proven en Watou uitstrekte. Ten zuiden van het Helleketelbos situeert zich dan reeds een groot 

landbouwgebied. 

Op de Vandermaelenkaart van rond 1850 is het bos reeds sterk aangetast. Het huidige Helleketelbos maakt deel 

uit van een groter complex (100-tal ha). Noordelijk ervan liggen nog vele kleine en grotere bossen. De huidige 

noordgrens van het bos is reeds aanwezig. 

 

In 1875 vormt het Helleketelbos nog één geheel. Het huidige deel naaldbos was toen reeds aanwezig. 

Begin twintigste eeuw zijn de twee delen van het huidige bos reeds onderscheidbaar. De ontbossing van de 

verbindingszone dateert uit de periode 1875-1899. 

 

Ondertussen was het Helleketelbos, naast nog vele landerijen, de volledige eigendom van Burgemeester Felix 

Berten. Bij zijn overlijden in 1905 heeft hij deze gronden geschonken aan de Weldadigheidsburelen en de 

Burgerlijke Godshuizen, de voorlopers van het huidige O.C.M.W., die er nu eigenaar van is. 

In een proces-verbaal, opgemaakt in 1920 door Hector Glorie van Waters en Bossen, zijn volgende gegevens 

over oorlogsschade in ‘de bossen der Burgerlijke Godshuizen Poperinghe’ terug te vinden. Tijdens de Eerste 

Wereldoorlog werden er, vooral door het Engelse leger, 5743 bomen gekapt. (goed voor bijna 700 m
3 

hout). Alle 

naaldbossen werden geoogst. Deze 7 ha 23 a 34 ca werden begin jaren 20 met Grove den en Lork herbeplant. 

 

Op 25 oktober 1946 kreeg de Commissie van Openbare Onderstand van Poperinge de toestemming om een apart 

liggend perceel, genaamd “De Wildernis”, gelegen ten westen van de Vijfgemetenstraat (oppervlakte 1,0990 ha) 

aan de bosregeling te onttrekken om er landbouwgrond van te maken, wat ook gebeurde.  

 

In juni 1944 werden door de Duitsers in het Wulfhollebos (ten N van de Vijfgemetenstraat) de nodige materialen 

aangebracht voor de bouw van een V1-basis. De Duitsers streefden er naar  om vanaf juni 1944 vijftig 

lanceerbasissen voor deze kleine onbemande vliegtuigjes per maand te bouwen. Dit vanaf onze streek tot aan 

Cherbourg in Normandië. Zo werd er in het Wulfhollebos, juist vóór de bevrijding, nog snel een betonnen 

platform gegoten waarop een mobiele stalen lanceerbasis geplaatst zou worden. De aanleg van deze betonnen 

sokkels gebeurde door Russische krijgsgevangenen, goed te herkennen aan hun special gevangenisplunje. 

In september 1944 waren de geallieerde troepen al zeer dicht genaderd. Uit vrees dat zij de lanceerbasissen 

zouden kunnen gebruiken tegen de Duitsers besloten deze laatsten de basis van het Wulfhollebos te dynamiteren. 

Daarom moesten de omwonenden hun erf verlaten. Maar de startbaan begaf het niet. Alleen een kleine opening 

werd in de betonmassa gereten. Later zouden de landbouwers uit de omgeving de betonmassa ontmantelen en 

met het betonafval een nieuwe weg aanleggen naar hun bedrijf. Zo kon het V1-bos zijn natuurlijke omgeving 

terug krijgen. 

 

Toen men in de streek nog hop met de hand plukte (in de jaren vijftig en vroeger) plaatsten de ‘vreemde 

plukkers’, die in september kwamen plukken, hun woonwagens op een stuk ’strobbel’ (= het onderste deel van 

het geoogste graangewas dat na de oogst op het veld blijft staan) aan de rand van het bos. De rand van het bos, 

haaks op de Vijfgemetenstraat en gelijklopend met de Helleketelweg, heet zo het Bohemersbos. Het is bijna één 

gemet groot. 
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Een gemet is een oppervlaktemaat die in deze streek een grootte aanduidt van 44 a 09 ca 87 dm
2
. Dit zou de 

oppervlakte van een partij zaailand zijn dat een koppel paarden in het voorjaar kan omploegen tussen 

zonsopgang en zonsondergang. 

Aan de andere kant van de Oude Vijfgemetenstraat (ten westen van het Bohemersbos) ligt het restant van de 

Verbrande Hofstede, ook wel het Feeënhuisje of het Heksenhuisje genaamd. Dit gebouwtje is nog steeds 

eigendom van het OCMW Poperinge en als monument beschermd. 

 

De verklaring van de naam ‘Helleketel’ is te zoeken in het woord ‘Helle’ dat ‘hille’ of helling betekent en in het 

woord ‘ketel’ dat pan of laagte betekent. Helleketel wil dus zeggen : ‘laagte gelegen tegen de flank van een 

helling’. Dit kunnen we zeer duidelijk zien aan de rechterzijde wanneer we van het Sparhof de Stoppelweg 

volgen in de richting van de Trappistenweg.  

Kaart 2-1 1778   
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Kaart 2-2 1854   
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Kaart 2-3 1883 

 

Kaart 2-4 1911   
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Kaart 2-5 1960   

 

2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer 

Rond 1920 kende de oude boskern (38 ha groot) reeds de huidige omvang en boomsoortensamenstelling. Uit de 

archiefdocumenten van het Bosbeheer kan een mooi beeld geschetst worden van de aanblik en het  beheer van 

het bos sinds de Eerste Wereldoorlog.  

De kaalgeslagen naaldboombestanden werden begin jaren twintig heraangeplant. De overige dertig hectaren 

waren een middelhoutbos met zomereik als voornaamste boomsoort. Secundaire soorten in de boomlaag waren 

es, lork, esdoorn, Amerikaanse eik, tamme kastanje. In het hakhout domineerden hazelaar, tamme kastanje, 

esdoorn en berk.  Lokaal vond men nog zwarte els, es, wilg, berk, zomereik en olm. 

 

In 1920 bedroeg de omloop tussen twee hakhoutkappen 10 jaar. Om de twee jaar werd aldus een zestal hectare 

behandeld. Voor de oorlog werden zelfs nog kortere hakhoutcycli gevolgd (7 jaar). Het hout was bestemd “voor 

banden voor vaten”. Vijf jaar later vond men steeds minder afnemers voor het hakhout en werd gedacht aan een 

verlenging tot 14 jaar. Boswachter Deprez merkte in een nota aan zijn overste op dat hij vreesde dat dit tot 

verdere vermindering van de eik ten voordele van sneller groeiende soorten aanleiding zou geven. 

 

In de Tweede Wereldoorlog werd het naaldbos opnieuw gekapt waarna heraanplanting volgde. 

 

Begin jaren vijftig was de omloop in het loofbos op 12 jaar gebracht, met mogelijkheid tot facultatieve dunning 

om de drie tot zes jaar. Toen nog werd het bos als middelhoutbos beschreven, hoewel de omvorming naar 

hooghout reeds gedeeltelijk een feit was. In een Ministerieel Besluit van 13 september 1955 werd de omzetting 

naar hooghout als beheersdoelstelling geformuleerd; “een gemengd, aan het plenterbedrijf per groepen 

onderworpen hooghoutbos te beogen”.  Het naaldbosgedeelte bestond uit Grove den, Corsicaanse den 

(aangeplant na WOII tussen 1946 en 1951), lork en douglas. De omloopperiode bedroeg 3 jaar. 

 

In 1970 bleef de doelstelling een gemengd hooghout nastreven. De omloop bedroeg 9 jaar voor het 

loofbosgedeelte en drie jaar voor het naaldbosdeel. Boswachter Verhelst vermeldde de groepsgewijze inplanting 

van soorten als beuk, Corsicaanse den, lork en sitkaspar.  

 



Deel 2 : Algemene beschrijving 

 

Helleketelbos 
13 

Op zaterdag 20 mei 1972 was er de openstelling voor het publiek van de Helleketelbossen. Na overleg tussen de 

plaatselijke Commissie van Openbare Onderstand (later het O.C.M.W.) en de Westvlaamse Vereniging voor de 

Vrije Tijd, werden de bossen plechtig ingewandeld. Sindsdien is het Helleketelbos in de regio een favoriet 

wandelbos geworden.  

Vandaag is het bos quasi helemaal als hooghout te typeren. Het hakhout is lokaal nog beperkt aanwezig en 

gedomineerd door esdoorn. De boomlaag is niet langer absoluut gedomineerd door de zomereik. Jongere, 

snelgroeiende soorten als tamme kastanje, esdoorn en Amerikaanse eik hebben een flink aandeel in de 

boomsoortensamenstelling ingenomen. Lork is plaatselijk nog aanwezig maar het aandeel van deze soort zal, als 

gevolg van de sterke loofboomconcurrentie, in de nabije toekomst steeds beperkter worden. 

 

Tussen 1920 en vandaag werd de bestandsbenaming enkele malen gewijzigd. Lyrische bestandsnamen werden 

vervangen door zakelijke bestandsnummers. Een overzichtstabel 1.2 geeft deze evolutie weer. 

 

Tabel 2-1 Overzichtstabel evolutie bestandbenaming 

 

2001 1995 1954 1929 

1a Geen bos geen bos Geen bos 

1b Geen bos geen bos Geen bos 

1c Geen bos geen bos Geen bos 

2a 1a, 2a 1,2,3deel Waagsken (Vloogsken), 4 gemeten, Driehoek, de 10/4, de 3 

Gemeten, Grote en Kleine Vaanvloge 

3a 3a 5deel  Mulle en De 8 Gemeten (deel) 

4a 4a 4, 3
de

el Regelken, Eikhelst, Ponsvloge (deel) en Cultge (Kultje) 

5a 5a 6, 5
de

el 8 Gemeten (dl) en Braamvloge, Ponsvloge (deel) 

5b 5b geen bos Geen bos 

6a 9a 9 Pluymaart (deel) 

7a 7a, 8a 8 Pluymaart (deel) 

8a 6a 7 Hogen Trogmeersch en Leegen Trogmeersch 

9a 10a 10 Kattestul (Kattestal) 

9b 10b 11deel Steenakker (deel) 

10a 12a 13deel Biermanswal 

11a 13a 14, 13deel Haandepoel 

11b 13b 15 De 6/4 (deel) 

12a 11a 11deel Steenakker (deel) 

12b 11b 18 Verbrande 4 gemeten (deel) 

12c 11c 19 De 5/4 

12d 11d 12 Waterloop 

12
e
 11e 16 De 6/4 (deel) 

12f 14a 17 de 5/4  

13a 15a, 15b 20 De Verbrande 4 Gemeten, 6/4 

14a 16a tot 19a 21 tot 23 De 6 Gemeten, de 4 Gemeten, Bohemersbosch, Groot 

Nonnebosch en Klein Nonnebosch 

15a 20a 24 Wulfhollebosch 

 

Ps: er waren blijkbaar twee 6/4 percelen in 1929 

2.2 Beschrijving van de standplaats 

(naar : Biologische Waarderingskaart : verklarende tekst bij kaartbladen 27-28-36. Mededelingen van het 

Instituut voor Natuurbehoud 14. Demolder et al., 2000) 
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2.2.1 Reliëf en hydrografie 

Het Helleketelbos situeert zich in het gebied Westelijk Zandlemig Binnen-Vlaanderen. Dit gebied stemt 

ongeveer overeen met het ecodistrict Westhoek zoals gedefinieerd door Antrop et al. (1993)
1
.  

Vermits het reliëf grotendeels vrij vlak is, vertonen de meeste gronden met ondiep quartair dek en waar de klei 

op geringe diepte voorkomt, kenmerken van stuwwater. Andere gronden met betrekkelijk dikke quartaire 

deklaag vertonen eigenschappen inzake waterhuishouding die intermediair liggen tussen deze van  bodems met 

permanent grondwater en bodems met stuwwater. Klei is immers ondoorlatend en heeft zelf een vlak reliëf, 

zodat er ook weinig ondergrondse afvloei plaats heeft over het kleioppervlak.    

Het heuvellandschap in Centraal Zandlemig Binnen-Vlaanderen staat dus onder invloed van tijdelijk stuwwater. 

Als gevolg van een afwisseling van kleiige en zandige lagen in de tertiaire afzettingen zijn sommige zandlagen 

watervoerend. Waar deze zandlagen dagzomen vormt zich meestal een bronniveau. 

De afwatering gebeurt door een stelsel van grachten en sloten, die uitmonden in de onderstaande grotere 

beeksystemen. 

Westelijke Zandlemig Binnen-Vlaanderen behoort tot het stroombekken van de Ijzer. De ontwatering gebeurt er 

via enkele grote zuidnoord stromende beeksystemen.  

Het Helleketelbos is vrij heuvelachtig met een hoogteligging die varieert tussen 40 en 58 meter. De laagst 

gelegen delen situeren zich in de westelijke en zuidoostelijke (vallei van de Bommelaarsbeek) kant van het bos. 

De Bommelaarsbeek mondt uiteindelijk uit in de Vleterbeek. Op vijf plaatsen in het Helleketelbos komen poelen 

voor. 

2.2.2 Bodem en geologie 

2.2.2.1 Geologie 

Ongeveer 55 miljoen jaar geleden overspoelde de zee verscheidene malen ons land. Tijdens opeenvolgende 

transgressies werden zeesedimenten afgezet, die afwisselend uit klei en zand bestonden. Terwijl in de Zuid-

West-Vlaamse Getuigeheuvels de opeenvolgende sedimenten nog terug te vinden zijn, werden in Zandlemig 

Binnen-Vlaanderen de jongste lagen volledig weggeërodeerd en bestaat de gehele ondergrond uit tertiaire 

sedimenten van het Eoceen. Het is vooral klei die de ondergrond vormt van bijna heel de streek tot op meer dan 

120 m diepte. Deze tertiaire lagen hellen naar het noorden. 

Tijdens het Quartair en meer bepaald tijdens de Weichsel-ijstijd werd deze kleilaag bedekt met pleistocene 

niveo-eolische afzettingen (löss) en niveo-fluviale, zandige lagen (lokale dekzanden). De dikte van deze laag 

varieert van enkele centimeters tot enkele meters. Nabij de beken dagzomen deze niveo-fluviale afzettingen 

dikwijls, vandaar het lokaal optreden van lemig zandgronden en licht zandleemgronden. Op de meest aan erosie 

blootgestelde plaatsen, zoals de centrale heuvelkam, die hier het verlengde is van de Midden-West-Vlaamse 

Heuvelrug is de quartaire deklaag het dunst en vermengd met het onderliggende substraat. Op de centrale 

heuvelkam wordt vanaf 35-40 m het Tertiair lokaal afgedekt door een quartair grindpakket, dat als een 

terrasafzetting van de Leie wordt beschouwd. 

De meeste beekvalleien werden uitgeschuurd tijdens het Boreaal, toen de Noordzee nog voor een groot gedeelte 

droog lag. Ten gevolge van de zeespiegelstijging na het Boreaal werden de valleien opgevuld en plaatselijk 

vormden zich veenlagen. Boven het veen komt meestal een kleiig alluvium voor. 

De beekdepressies en vooral de Poperingevaart zijn opgevuld met jongere, kleiige afzettingen, waarschijnlijk uit 

het Laat-Glaciaal en het Holoceen. Tot het Laat-Glaciaal behoren waarschijnlijk ook de zogenaamde 

dekzandruggen langs de Poperingevaart en de Grote Kemmelbeek. 

In het Helleketelbos wordt de ondergrond in het centrale gedeelte gevormd door zandhoudende kleiafzettingen 

van de Formatie van Gent – lid van Pittem (vroeger paniseliaan genoemd). Het oostelijk deel van het bos en de 

westelijke deel van perceel 1 hebben een lemige ondergrond (Formatie van Tielt – Lid van Kortemark (vroeger 

Ieperiaan) (kaart 2-5). 

                                                           
1
 Antrop, M., Gulinck, H., Van Looy, K., De Blust, G., Van Ghelue, P., Melkebeke, I. & Kuijken, E., 1993. 

Structuurplan Vlaanderen. Deelfacet open ruimte. Eindrapport Instituut voor Natuurbehoud, A93.103. 
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Kaart 2-6 Tertiaire geologie 

 
 

2.2.2.2 Bodem 

2.2.2.2.1 Algemeen 

De meeste bodems zijn volgens de bodemkaart te klasseren als zandleembodems. In het westen van het bos 

komen twee kleine zones met kleibodems voor. De bodems zijn matig tot sterk gleyig en hebben ofwel een sterk 

gevlekte textuur B horizont, een verbrokkelde textuur B horizont, ofwel geen profielontwikkeling. 

 

Dikwijls komt een kleizand- (symbool w voor textuurklasse) of kleisubstraat (symbool u) voor op geringe diepte 

(20 tot 80 cm). 

 

2.2.2.2.2 Classificatie  

Ldp : matig gleyige zandleembodem zonder profielontwikkeling 

 

wLdp : matig gleyige zandleembodem zonder profielontwikkeling met kleizandsubstraat op geringe diepte 

 

(w)Ldc : matig gleyige zandleembodem met verbrokkelde textuur B-horizont en kleizandsubstraat op matige 

diepte (80-125 cm) 

 

wLdc : matig gleyige zandleembodem met verbrokkelde textuur B horizont en kleizandsubstraat op geringe 

diepte 

 

Lhc : sterk gleyige zandleembodem met verbrokkelde textuur B horizont 

 

uLhc : sterk gleyige zandleembodem met verbrokkelde textuur B horizont en kleisubstraat op geringe diepte 

 

wLbx : niet gleyige zandleembodem met niet bepaalde textuurontwikkeling 
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wLDxe : zwak tot matig gleyigee zandleembodem met niet bepaalde profielontwikkeling en kleizandsubstraat op 

geringe diepte 

 

wLhxe : sterk gleyige zandleembodem met niet bepaalde profielontwikkeling en kleizandsubstraat op geringe 

diepte (stenige fase aanwezig) 

 

uLic : zeer sterk gleyige zandleembodem met verbrokkelde textuur B horizont en kleisubstraat op geringe diepte 

 

wLic : zeer sterk gleyige zandleembodem met verbrokkelde textuur B horizont en kleizandsubstraat op geringe 

diepte 

 

Edp : matig gleyige kleigrond zonder profielontwikkeling 

 

Ehxy : sterk gleyige kleigrond met niet bepaalde profielontwikkeling, zwaarder of fijner wordend met de diepte 
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Kaart 2-7 bodemkaart Helleketelbos 
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2.3 Beschrijving van het biotisch milieu 

2.3.1 Bestandskaart (schaal 1/5.000 of 1/10.000) 

Kaart 2-8 Bestandskaart  
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2.3.2 Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens 

2.3.2.1 Bestandskenmerken 

De bosinventaris werd uitgevoerd conform de methode die Bos en Groen concipieerde voor alle domeinbossen 

(referentie, 2001). De meeste bestanden werden steekproefsgewijs geïnventariseerd; bestanden 7a, 9c, 10a, 11a, 

12d en 12f werden volledig opgemeten. Hier werd de bedekking van de zaailingen en struiklaag geschat en 

werden geen stamtallen geteld. In 7a werd naast de volopname ook een steekproefcirkel bemonsterd. 

 

In onderstaande tabellen en figuren worden de verschillende bestandskenmerken op niveau van het bos 

weergegeven. 

 

Bestandstype Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Loofhout 33,70 80 

Loofhout + naaldhout 0,96 2 

Naaldhout 6,07 14 

Naaldhout + loofhout 1,17 3 

Totaal 41,90 100 

   

   

Leeftijdsklasse Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

1-20 5,48 13 

21-40 3,37 8 

41-60 2,70 6 

Ongelijkjarig 30,35 72 

Totaal 41,90 100 

   

   

Sluitingsgraad Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

< 1/3 5,25 13 

> 2/3 32,56 78 

1/3 - 2/3 4,08 10 

Totaal 41,90 100 

   

   

Mengingsvorm Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Stamsgewijs 35,19 6 

Groepsgewijs 2,46 10 

Homogeen 4,25 84 

Totaal 41,90 100 

   

   

Bedrijfsvorm Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Hooghout 38,30 91 

Middelhout 3,60 9 

Totaal 41,90 100 
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Figuur 1. Oppervlakteverdeling (%) van Helleketel volgens bestandstype. 

 

 

 

Figuur 2. Oppervlakteverdeling (%) van Helleketel volgens leeftijdsklasse. 
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Figuur 3. Oppervlakteverdeling (%) van Helleketel volgens sluitingsgraad. 

 

 

Figuur 4. Oppervlakteverdeling (%) van Helleketel volgens mengingsvorm. 

 

 

 

Figuur 5. Oppervlakteverdeling (%) van Helleketel volgens bedrijfsvorm. 

 

 

Helleketelbos bestaat vooral uit hooghoutbestanden. Sporen van het historisch middelhoutbeheer zijn plaatselijk 

nog zichtbaar en best traceerbaar in bestand 5a.  

 

Loofhout domineert sterk in Helleketelbos. Een aantal naaldhoutaanplantingen kennen ondertussen reeds een 

sterke loofhoutbijmenging (11b, 12e, 12f). 

 

De oude loofboombestanden zijn ongelijkjarig en stamsgewijs gemengd. Alle oudere bestanden zijn sterk 

gesloten (>2/3 sluitingsgraad). Enkel de zuivere naaldhoutbestanden zijn als gelijkjarig te typeren. Enkel de 

jongste aanplantingen zijn als homogeen of groepsgewijs gemengd te beschouwen. 

 

 

2.3.2.2 Boomsoortensamenstelling 

 

Zaailingen 

Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte lager dan 2 m. In onderstaande tabel wordt 

een overzicht gegeven van het gemiddeld aantal zaailingen per ha, per boomsoort en per hoogteklasse, dat werd 

waargenomen in Helleketel. 
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Helleketelbos telt heel wat natuurlijke verjonging. Met uitzondering van de naaldhoutbestanden vindt men steeds 

meer dat 6000 loofboomzaailingen per hectare (zie tabel p.26). Voor het gehele bos worden gemiddeld ± 4000 

zaailingen per ha geteld. Het grootste aantal zaailingen werd aangetroffen van volgende boomsoorten: esdoorn 

(42%), tamme kastanje (31%), zomereik (12%), Amerikaanse eik (7%) en hazelaar (3%). 

 

Gemiddelde hoogte (cm) Boomsoort Stamtal (/ha) 

0-49 esdoorn 1485 

 tamme kastanje 1232 

 zomereik 479 

 Amerikaanse eik 266 

 olm 94 

 es 73 

 hazelaar 35 

 boskers 14 

 hulst 14 

 Noorse esdoorn 13 

 vlier 12 

50-99 esdoorn 189 

 hazelaar 14 

100-149 hazelaar 45 

150-199 hazelaar 14 

 totaal 3980 

 

Struiklaag 

Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte hoger dan 2 m en een omtrek kleiner dan 20 cm. Een 

overzicht van alle boomsoorten die in de struiklaag werden geïnventariseerd, wordt gegeven in onderstaande 

tabel. 

Bij de struiken (± 700/ha) domineren esdoorn (57%), hazelaar (26%), tamme kastanje (7%) en vlier (4%). 

Amerikaanse vogelkers is slechts beperkt aanwezig als gevolg van een al bij al beperkte (5-tal mandagen) 

bestrijding in 1998-2000. 

Wat betreft de dode bomen in de struiklaag, zijn de meest voorkomende soorten: zomereik (50%), vuilboom 

(25%) en hazelaar (25%). 

 

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

200-400 vuilboom 0 2 

 eenstijlige meidoorn 3 0 

 es 4 0 

 zomereik 5 4 

 Amerikaanse eik 6 0 

 berk 6 0 

 vlier 26 0 

 tamme kastanje 37 0 

 hazelaar 161 2 

 esdoorn 276 0 

 beuk 7 0 

400-600 beuk 2 0 

 tamme kastanje 9 0 

 hazelaar 15 0 

 esdoorn 91 0 

600-800 berk 2 0 

 lijsterbes 9 0 



Deel 2 : Algemene beschrijving 

 

Helleketelbos 
23 

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

(/ha) 

 esdoorn 20 0 

 totaal 677 7 

 

Boomlaag 

De boomlaag bestaat uit alle exemplaren met een omtrek groter dan 20 cm. 

Het stamtal van de bomen bedraagt op niveau van het bos gemiddeld 545 stuks/ha. Esdoorn en tamme kastanje 

zijn het vaakst aanwezig in Helleketelbos (resp. 31% en 26% van stamtal). Zomereik neemt slechts 11% van het 

stamtal in. Niet minder dan 23 andere boomsoorten werden geïnventariseerd in de boomlaag, telkens met een 

aandeel in het totale stamtal van minder dan tien procent. 

Op basis van het gemiddeld bestandsgrondvlak zijn de meest voorkomende boomsoorten in de boomlaag: 

zomereik (26%), tamme kastanje (19%), Amerikaanse eik (12%), esdoorn (11%), Corsikaanse den (7%), Larix 

(7%) en grove den (7%). 

Een volledig overzicht van alle voorkomende boomsoorten in de boomlaag wordt gegeven in onderstaande tabel. 

 

Boomsoort Stamtal Grondvlak Volume 

 (/ha) (%) (m²/ha) (%) (m³/ha) (%) 

zomereik 60 11,1 7,6 25,5 90,4 29,0 

tamme kastanje 142 26,0 5,8 19,5 54,3 17,4 

Amerikaanse eik 17 3,2 3,7 12,4 41,7 13,4 

esdoorn 168 30,8 3,3 11,2 27,7 8,9 

Corsikaanse den 31 5,7 2,2 7,3 24,8 7,9 

Larix 24 4,4 2,1 7,1 22,5 7,2 

grove den 31 5,7 1,9 6,5 17,5 5,6 

es 10 1,9 0,9 3,1 10,6 3,4 

douglasspar 9 1,7 0,9 3,0 10,4 3,3 

beuk 21 3,9 0,8 2,8 9,0 2,9 

berk 6 1,1 0,2 0,8 1,8 0,6 

Noorse esdoorn 2 0,4 0,1 0,3 0,8 0,2 

Amerikaanse vogelkers 5 1,0 0,1 0,2 0,3 0,1 

hazelaar 9 1,7 0,0 0,1 0,1 0,0 

vlier 4 0,7 0,0 0,1 0,0 0,0 

witte els 1 0,2 0,0 0,1 0,2 0,1 

lijsterbes 2 0,3 0,0 0,1 0,1 0,0 

zwarte els 0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 

vuilboom 1 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

olm 0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

meidoorn 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

hulst 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

populier 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

haagbeuk 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

boskers 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

wilg 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

totaal 545 100 29,8 100 312,3 100 

 

Het gemiddeld grondvlak bedraagt 30m²/ha en is hoog naar Vlaamse maatstaven. De zomereik komt vooral als 

grote volwassen boom voor en neemt dan ook het hoogste aandeel (26%) van het grondvlak in. Tamme kastanje 

(20%), gewone esdoorn (11%) en Amerikaanse eik (12%) zijn eveneens aspectbepalend. Grove den (7%), 

Corsicaanse den (7%), lork (7%) en Douglasspar (3%) zorgen er voor dat bijna een kwart van het grondvlak uit 

naaldbomen bestaat. Es (3%), beuk (3%) en berk (1%) zijn beperkt vertegenwoordigd. Andere boomsoorten 

komen sporadisch (<1%) voor. 

De helft van het grondvlak bestaat aldus uit exoten (naaldbomen, tamme kastanje, Amerikaanse eik). 
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Het aandeel van de boomsoorten in de voorraad is vergelijkbaar met dat in grondvlak. De gemiddelde voorraad 

van de oudere bestanden (exclusief perceel 1 en bestand 5b) bedraagt 312 m³/ha. 

Helleketelbos herbergt naar schatting een 13.000 m³ hout. 

 

In onderstaande tabel wordt voor de verschillende bestanden de leeftijdsklasse, de hoofdboomsoort, het aandeel 

aan inheemse boomsoorten en de mengvorm weergegeven. Een gedetailleerde beschrijving van de 

boomsoortensamenstelling per bestand is terug te vinden in bijlage. 

Een hoofdboomsoort wordt gedefinieerd als een boomsoort die minstens 20% van het bestandsgrondvlak 

inneemt. 

Bij de mengvorm wordt enerzijds rekening gehouden met het aandeel inheemse boomsoorten in het 

bestandsgrondvlak en anderzijds met het aantal waargenomen boomsoorten. Hierbij worden volgende definities 

gehanteerd: 

 - inheems: een bestand is inheems wanneer de inheemse boomsoorten minstens 90% van het 

bestandsgrondvlak innemen, 

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

 - inheems/exoot: 50% < aandeel inheemse boomsoorten in het bestandsgrondvlak < 90%,  

 - exoot/inheems: 50% < aandeel exoten in het bestandsgrondvlak < 70%, 

 - homogeen: een bestand is homogeen wanneer 1 boomsoort meer dan 80% van het bestandsgrondvlak 

inneemt, 

 - gemengd: een bestand is gemengd zodra er minstens 2 verschillende boomsoorten aanwezig zijn en 1 

boomsoort 80% of minder van het bestandsgrondvlak inneemt, of 80% van het totale stamtal bij 

bestanden jonger dan 30 jaar. 

 

Bestands- Leeftijds- Hoofd- Grondvlak Mengvorm 

nummer klasse boomsoort inheems (%) inheems/gemengd aantal soorten 

1a 1-20 Ha/sWi (*) / inheems gemengd 

1b 1-20 zE/zEl/wLi/tK (*) / inheems gemengd 

1c 1-20 Es/Ab/zEl 100 inheems gemengd 

2a ongelijkjarig aE/zE 49 exoot/inheems gemengd 

3a ongelijkjarig zE/tK 60 inheems/exoot gemengd 

4a ongelijkjarig aE 50 inheems/exoot gemengd 

5a ongelijkjarig tK/Pc 36 exoot/inheems gemengd 

5b 1-20 Es 100 inheems homogeen 

6a 41-60 Pc/Ps 50 inheems/exoot gemengd 

7a ongelijkjarig Do/zE 54 inheems/exoot gemengd 

8a ongelijkjarig zE/L 61 inheems/exoot gemengd 

9a ongelijkjarig zE/tK 67 inheems/exoot gemengd 

9b 41-60 Do/L 0 exoot gemengd 

9c ongelijkjarig zE/tK 61 inheems/exoot gemengd 

10a ongelijkjarig zE/tK 64 inheems/exoot gemengd 

11a ongelijkjarig zE/tK 71 inheems/exoot gemengd 

11b ongelijkjarig L/Ed 34 exoot/inheems gemengd 

12a 41-60 Do/L 0 exoot gemengd 

12b 21-40 Ps 100 inheems homogeen 

12c 41-60 L/tK 13 exoot gemengd 

12d ongelijkjarig aE/tK 37 exoot/inheems gemengd 

12e ongelijkjarig L 4 exoot homogeen 

12f ongelijkjarig Ps/zE 98 inheems gemengd 

13a 21-40 Ps/Pc 60 inheems/exoot gemengd 

14a ongelijkjarig zE/tK 58 inheems/exoot gemengd 

15a ongelijkjarig zE/aE 57 inheems/exoot gemengd 

 

(*) = Bestand 1a en 1b zijn jonge aanplantingen van hazelaar, Gelders roos, meidoorn, sleedoorn, 

kardinaalsmuts, rode kornoelje, Spaanse aak, vuilboom. Het exacte aandeel inheemse boomsoorten in het 

gemiddeld bestandsgrondvlak is niet gekend is, maar bedraagt zeker meer dan 90%. 
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Samenvatting: 

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

inheems gemengd 5,73 13,7 

 homogeen 0,39 0,9 

inheems/exoot gemengd 22,26 53,1 

exoot gemengd 2,07 4,9 

 homogeen 0,53 1,3 

exoot/inheems gemengd 10,92 26,1 

 

Uit bovenstaande tabel kan afgeleid worden dat Helleketel momenteel bestaat uit 14% gemengde, inheemse 

bestanden en voor 1% uit homogene, inheemse bestanden. Uit de potentiële vegetatiekaart (zie paragraaf 

2.3.3.2.3) blijkt dat de inheemse boomsoorten die in Helleketel voorkomen standplaatsgeschikt zijn, behalve in 

de bestanden 6a, 12b en 12f. In deze bestanden is de grove den niet standplaatsgeschikt op een Eiken-

Haagbeuken-standplaats. Overeenkomstig de beheervisie wordt op (lange) termijn gestreefd naar 80% gemengde 

bestanden op basis van inheemse en standplaatsgeschikte soorten. Momenteel bestaat Helleketel voor 12,5% uit 

gemengde bestanden met inheemse en standplaatsgeschikte soorten. 

Daarnaast komen 6% bestanden van exoten voor. In deze exotenbestanden moet minstens 30% inheems loofhout 

worden ingebracht. 

 

2.3.2.3 Dendrometrische gegevens 

 

a) Bosbestanden 

Helleketel wordt gekenmerkt door een gemiddeld stamtal van 545/ha, een gemiddeld bestandsgrondvlak van 

29,8 m²/ha en een gemiddeld bestandsvolume van 312,3 m³/ha. 

Het staand dood hout heeft een gemiddeld stamtal van 24/ha, een gemiddeld bestandsgrondvlak van 0,4 m²/ha en 

een gemiddeld bestandsvolume van 3,6 m³/ha. 

De bestanden 1a, 1b, 1c en 5b zijn jonge aanplantingen waar geen bomen met een omtrek groter dan 20 cm 

werden opgemeten. Vandaar dat voor deze bestanden geen bestandsparameters werden berekend. 

 

Bestands- Opp. Levende bomen Staande dode bomen Zaailingen Struiken 

nummer (ha) Stamtal 

(/ha) 

Grondvlak 

(m²/ha) 

Volume 

(m³/ha) 

Stamtal 

(ha) 

Grondvlak 

(m²/ha) 

Volume 

(m³/ha) 

Stamtal 

(/ha) 

Stamtal 

(/ha) 

1a 1,84 / / / / / / / / 

1b 2,54 / / / / / / / / 

1c 0,87 / / / / / / / / 

2a 6,63 521 36,5 387,7 69 0,6 4,5 6300 878 

3a 1,80 551 28,6 308,5 79 0,5 1,9 6000 1338 

4a 2,29 689 37,01 388,8 5 1,6 17,8 315 867 

5a 3,60 836 41,85 482,7 10 0,2 1,2 6800 630 

5b 0,23 / / / / / / / / 

6a 0,63 619 38,2 379,6 0 0,0 0,0 0 236 

7a 0,96 628 23,68 226,5 16 0,3 1,9 8800 944 

8a 1,92 600 34 375,6 52 1,1 12,0 7900 1612 

9a 1,85 768 32,39 338,9 10 0,1 0,3 470 1102 

9b 0,84 265 29,56 354,6 0 0,0 0,0 0 157 

9c 0,22 364 17,15 172,2 4 0,3 2,5 / / 

10a 0,74 609 31,99 339,6 49 2,1 21,4 / / 

11a 1,06 619 24,4 237,5 39 0,7 6,4 / / 

11b 0,16 1130 47,6 451,3 0 0,0 0,0 43400 1887 

12a 0,58 472 40,65 477,5 0 0,0 0,0 0 0 

12b 0,16 521 27,34 254,6 79 1,1 7,9 0 157 

12c 0,65 678 31,28 259,8 0 0,0 0,0 629 0 

12d 0,53 608 24,7 246,1 19 0,7 7,0 / / 
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Bestands- Opp. Levende bomen Staande dode bomen Zaailingen Struiken 

nummer (ha) Stamtal 

(/ha) 

Grondvlak 

(m²/ha) 

Volume 

(m³/ha) 

Stamtal 

(ha) 

Grondvlak 

(m²/ha) 

Volume 

(m³/ha) 

Stamtal 

(/ha) 

Stamtal 

(/ha) 

12e 0,53 717 31,82 260,2 0 0,0 0,0 1900 942 

12f 0,47 340 17,56 130,8 13 0,4 3,3 / / 

13a 3,21 557 32,49 313,4 0 0,0 0,0 210 105 

14a 6,05 712 36,59 383,3 20 0,4 2,9 8400 1153 

15a 1,52 605 32,75 317,3 0 0,0 0,0 3100 1888 

totaal 41,90 545 29,8 312,3 24 0,4 3,6 3980 677 

 

/ = niet opgemeten. 

 

De individuele bestandsgegevens zijn in bijlage 1 te vinden. 

 

b) Dood hout 

 

Staand dood hout 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de boomsoorten waarvan staand dood hout is opgemeten. 

Op basis van het gemiddeld bestandsgrondvlak wordt het meeste staande dode hout in de boomlaag aangetroffen 

bij: zomereik (49%), tamme kastanje (24%), lork (10%), esdoorn (6%), grove den (5%) en boskers (5%). 

 

Boomsoort Sortiment Stamtal Grondvlak Volume 

  (/ha) (%) (m²/ha) (%) (m³/ha) (%) 

zomereik > 120 cm 1 2,5 0,2 38,4 1,8 49,7 

lork > 120 cm 0 0,5 0,0 4,8 0,4 9,7 

tamme kastanje > 120 cm 0 0,1 0,0 2,4 0,1 1,9 

esdoorn > 120 cm 0 0,1 0,0 0,7 0,0 0,8 

zomereik 60-199 cm 1 4,2 0,0 9,6 0,4 10,0 

grove den 60-199 cm 0 0,5 0,0 2,4 0,1 1,4 

esdoorn 60-199 cm 0 0,1 0,0 0,5 0,0 0,3 

tamme kastanje 20-59 cm 12 50,4 0,1 21,6 0,5 12,5 

lork 20-59 cm 2 8,0 0,0 4,8 0,2 5,3 

boskers 20-59 cm 2 7,7 0,0 4,8 0,1 3,1 

esdoorn 20-59 cm 4 16,4 0,0 4,8 0,1 2,8 

grove den 20-59 cm 0 0,9 0,0 2,4 0,0 1,1 

zomereik 20-59 cm 1 2,1 0,0 1,0 0,0 0,6 

douglasspar 20-59 cm 0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,3 

lijsterbes 20-59 cm 0 0,3 0,0 0,2 0,0 0,3 

zwarte els 20-59 cm 0 0,4 0,0 0,2 0,0 0,1 

berk 20-59 cm 0 0,3 0,0 0,1 0,0 0,1 

hazelaar 20-59 cm 1 4,3 0,0 1,0 0,0 0,0 

es 20-59 cm 0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

vlier 20-59 cm 0 0,6 0,0 0,2 0,0 0,0 

totaal  24 100 0,4 100 3,6 100 

 

Liggend dood hout 

In verband met het liggend dood hout wordt in onderstaande tabel weergegeven in hoeveel bestanden liggend 

dood hout is aangetroffen. 
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Sortiment0 

20 - 59 cm 

Aantal 

bestanden 

Sortiment 

60 - 199 cm 

Aantal 

bestanden 

Sortiment 

≥≥≥≥ 120 cm 

Aantal 

bestanden 

geen 4 geen 13 geen 20 

< 5 stuks/ha 10 1 - 10 stuks/ha 12 1 - 3 stuks/ha 5 

5 - 100 stuks/ha 11 11 - 30 stuks/ha 0 > 3 stuks/ha 0 

> 100 stuks/ha 0 > 30 stuks/ha 0   

 

Met 3,6 m³/ha staand dood hout is er 1,2% van het totale houtvolume aanwezig onder de vorm van staand dood 

hout. Precieze cijfers over de hoeveelheid liggend dood hout zijn niet voorhanden, maar aan de hand van 

bovenstaande schattingen is duidelijk dat in de meeste bestanden voldoende dun (20 - 59 cm) dood hout 

aanwezig is, en dat vooral het dik (60 - 199 cm) en zeer dik (≥ 120 cm) liggend dood hout ontbreekt. 

 

Sedert de metingen zijn als gevolg van windval (bestanden 11b en 12e) en sterke dunningen (6a, 7a, 8a, 9a, 9c, 

10a, 11a, 11b, 12d) de gegevens van betrokken bestanden (sterk) gewijzigd. Bestanden 11b en 12
 
e liggen eind 

2002 nagenoeg kaal. Er is wel heel wat natuurlijke verjonging van lork, zomereik, berk, tamme kastanje en 

gewone es en esdoorn aanwezig in beide bestanden. In de gedunde bestanden is de voorraad en het aandeel 

exoten drastisch afgenomen. Het aandeel dood hout is in de bestanden toegenomen (zowel in absolute cijfers als 

in procentueel aandeel in de voorraad). 

2.3.3 Flora 

2.3.3.1 Bespreking van de Biologische Waarderingskaart van België 

 

Het Helleketelbos wordt grotendeels als biologisch zeer waardevol gekarteerd. Enkel de nieuwe aanplanting 

(perceel 1) en het naaldbosdeel wordt als biologisch waardevol beschouwd. Het bos bezit ook een belangrijke 

faunistische waarde. Vooral de aanwezigheid van hazelworm, kleine bonte specht, grauwe vliegenvanger, 

houtsnip en matkopmees verklaren de hoge faunistische waarde. 

 

De loofhoutbestanden zijn als eikenhaagbeukenbos met hyacint (Qe) (Endymio-Carpinetum) of 

eikenhaagbeukenbos zonder hyacint (Qa) (Stelllaria-Carpinetum) gekarteerd. Dit laatste type komt volgens de 

BWK in het westelijk deel van het bos voor. Eigen waarnemingen tonen aan dat de boshyacint ook in het 

westelijk deel van het bos voorkomt zodat een groter areaal als Endymio-Carpinetum kan beschouwd worden. 

 

In de bosranden werden heel wat autochtone bomen en struiken (waaronder een viltroos) aangetroffen. 
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Kaart 2-9 Biologische Waarderingskaart   

  

 

2.3.3.2 Bosplantensociologie 

 

De vegetatie van Helleketelbos werd beschreven conform de resultaten bekomen bij de bosinventarisatie van het 

Vlaams Gewest (Afdeling Bos & Groen, 2000). Hiertoe werden in alle bestanden fytosociologische opnames 

gemaakt en verwerkt (bijlage 2). De opnames gebeurden in de zomer van 1999. 

2.3.3.2.1 Kaart van de actuele bosvegetatie 

De actuele bosvegetatie werd in kaart gebracht met behulp van de 46 vegetatieopnamen dewelke werden 

gemaakt in het kader van de opmaak van dit bosbeheerplan.  Elk van deze opnamen is goed gelocaliseerd door 

een routebeschrijving opgemaakt met kompas en lintmeter startend vanaf goed herkenbare repairpunten.  Dit 

maakte het mogelijk deze punten in GIS nauwkeurig te lokaliseren.   

 

Elk van deze vegetatieopnamen werd vegetatiekundig op naam gebracht met behulp van de Tropres-

identificatiespectra (Roelandt, 2003).  In een tropres-sterdiagram wordt de verwantschap van een opname met 

elk van de 32 bostypen uit de gewestelijke bosinventarisatie getoond.  Dergelijke diagrammen zijn handige 

hulpmiddelen om in één oogopslag de ware identiteit van de opname te onthullen.   

 

Alle opnamen die tot één vegetatietype gerekend worden, werden samengenomen om een lokale 

vegetatietypologie op te stellen.  Met behulp van een ecogram kan dan de standplaats van deze vegetatietypen 

gevisualiseerd worden.   

Deze typologie samen met de ruimtelijke situering van de proefvlakken werden gebruikt om een vegetatiekaart 

van de actuele bosvegetaties mee op te stellen.   
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Kaart 2-10 Actuele vegetatie 

 

2.3.3.2.2 Beschrijving van de actuele vegetatie 

De actuele vegetatie is sterk bepaald door het inplanten van exoten als Amerikaanse eik, Tamme kastanje, Lork, 

Corsikaanse den en Douglasspar en standplaatsexoten als Grove den.   

 

Onderstaande grafieken zijn berekend uit de bedekkingen van de soorten in de vegetatiepnamen.  Hieruit is een 

gemiddelde bedeking op bosniveau berekend rekening houdende met de oppervlakte van de bestanden en het 

aantal opnamen per bestand.  
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Het boomsoortensortiment bestaat uit hoofdzakelijk Zomereik, Tamme kastanje, Gewone esdoorn en 

Amerikaanse eik.  Verder komen ook Goudlork, Corsikaanse den, Grove den, Beuk en Gewone es voor.  

 

De struiklaag is niet zo rijk.  Ze wordt voornamelijk gedomineerd door Hazelaar en Gewone esdoorn.  Tamme 

kastanje (hakhout), Gewone vlier en Amerikaanse vogelkers vullen het sortiment aan.  Haagbeuk en Wilde 

lijsterbes komen maar in zeer geringe mate in het bos voor. 
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Ook de kruidlaag is niet rijk.  Het overgrote deel van het bos wordt gedomineerd door Gewone braam.  Wilde 

hyacint komt als tweede aspectbepalende soort naar voor.   

Gemiddelde bedekking kruidlaag
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Lokale typologie  

De actuele vegetaties zijn behalve het Hyacintrijke vorm van het rijke Eiken-Haagbeukenbos (Endymio-

Carpinetum), de “droge”, Hyacintarme vorm van het rijke Eiken-Haagbeukenbos en het arme Eiken-

Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum), overgangen ervan naar de rompgemeenschappen “Amerikaanse eik-

Kastanjebos” en “Bramenrijk Eiken-Beukenbos”.  Onder Den komt ook het “Adelaarsvarenrijk Wintereiken-

Beukenbos” voor. 

 

 

Synoptische tabel 

Een soortenlijst van de Boom-, struik-, kruid- en moslaag werd opgemaakt vertrekkende vanuit de 46 opnamen 

die gebruikt werden voor het opstellen van de lokale typologie.  Bij elke soort wordt de presentie P (%) en de 

karakteristieke bedekking KB (in klassen) gegeven.   

 

Karakteristieke bedekking tussen klasse 

0 – 5 %  

5 – 10 % + 

10 – 25 % 1 

25 – 50 % 2 

50 – 75 % 3 

75 – 100 % 4 
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 Bostype nr: 1 2 3 4 5 

  N=14 N=14 N=14 N=3 N=1 

BOOMLAAG  P KB P KB P KB P KB P KB 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 93 2 86 2 79 1 33 1 100 2 

Quercus robur Zomereik 93 2 86 2 50 2 33 4   

Castanea sativa Tamme kastanje 93 2 79 3 36 2 33 3 100 3 

Quercus rubra Ame eik 71 2 36 2 29 1   100 2 

Fraxinus excelsior Gewone es 50 1 21 1 7    100 + 

Fagus sylvatica Beuk 43 2 7  7      

Larix kaempferi Goudlork 29 1 21 1 43 2     

Hedera helix Klimop 29  21        

Betula pubescens Zachte berk 29  7    33    

Prunus serotina Ame vogelkers 7  7 + 7      

Alnus glutinosa Zwarte els 7          

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie   29  14    100  

Betula pendula Ruwe berk   14 + 14      

Larix decidua Europese lork   7 2       

Ulmus glabra Ruwe iep   7 +       

Frangula alnus Sporkehout   7        

Pinus sylvestris Grove den     29 3 67 1   

Pinus nigra var. Laricio Corsikaanse den     14 4 67 1   

Pseudotsuga menziesii Douglasspar     14 2     

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes     7  33    

STRUIKLAAG  P KB P KB P KB P KB P KB 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 100  79  71  33 + 100  

Corylus avellana Hazelaar 71 + 86 + 57 + 33 1 100 + 

Sambucus nigra Gewone vlier 50  36  50  33  100  

Castanea sativa Tamme kastanje 50  21 + 14  33 +   

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 36  64      100  

Rubus fruticosus Gewone braam 36  36  64  33    

Prunus serotina Ame vogelkers 21 + 29 + 7      

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 21  7  14      

Hedera helix Klimop 14  21  7    100  

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 14  14  14      

Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn 7  7        

Acer platanoides Noorse esdoorn 7          

Alnus glutinosa Zwarte els 7          

Fagus sylvatica Beuk 7    7      

Ulmus minor Gladde iep 7          

Carpinus betulus Haagbeuk   14 +   33    

Ilex aquifolium Hulst   14        

Viburnum opulus Gelderse roos   14        

Ulmus glabra Ruwe iep   7 +       

Fraxinus excelsior Gewone es   7  7      

Prunus avium Zoete kers   7        

Quercus robur Zomereik   7  7 +     

Betula pendula Ruwe berk     7      

Betula pubescens Zachte berk     7      

Frangula alnus Sporkehout       67    
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 Bostype nr: 1 2 3 4 5 

  N=14 N=14 N=14 N=3 N=1 

KRUIDLAAG  P KB P KB P KB P KB P KB 

Rubus fruticosus Gewone braam 100 2 93 2 93 3 100 1 100 2 

Quercus robur Zomereik 100  79  43  67  100  

Hyacinthoides non-scripta Wilde hyacint 100 1         

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 93  86  79  33  100  

Castanea sativa Tamme kastanje 79  57  14  33    

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 71  71      100  

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 71  36  43  67  100  

Fraxinus excelsior Gewone es 57  64  7    100  

Quercus rubra Ame eik 57  29  7  67  100  

Hedera helix Klimop 43  79  7    100 + 

Prunus serotina Ame vogelkers 43  36  7      

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 36  50  21  33  100  

Juncus effusus Pitrus 29    7  33    

Ilex aquifolium Hulst 21  43  14      

Corylus avellana Hazelaar 21  7  14    100  

Prunus avium Zoete kers 21  7      100  

Fagus sylvatica Beuk 14  7  7    100  

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 14  7  7  33  100  

Sambucus nigra Gewone vlier 7  21  14    100  

Vinca minor Kleine maagdenpalm 7  14      100  

Blechnum spicant Dubbelloof 7  7        

Acer platanoides Noorse esdoorn 7          

Carex sylvatica Boszegge 7          

Circaea lutetiana Groot heksenkruid 7          

Viburnum opulus Gelderse roos   21        

Anemone nemorosa Bosanemoon   14 1     100  

Holcus mollis Gladde witbol   14    33  100  

Hypericum perforatum Sint-Janskruid   7        

Oxalis acetosella Witte klaverzuring   7        

Poa trivialis Ruw beemdgras   7      100  

Ribes rubrum Aalbes   7        

Ulmus glabra Ruwe iep   7        

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren     7 3 100 2   

Larix kaempferi Goudlork     7 3     

Pseudotsuga menziesii Douglasspar     7 2     

Rubus idaeus Framboos     7      

Sarothamnus scoparius Brem     7      

Deschampsia cespitosa Ruwe smele       33  100  

Agrostis Struisgras (G)       33    

Betula pubescens Zachte berk       33    

Carex Zegge (G)       33    

Galium Walstro (G)       33    

Juncus conglomeratus Biezeknoppen       33    

Luzula pilosa Ruige veldbies       33    

Pinus sylvestris Grove den       33    

Teucrium scorodonia Valse salie       33    



Deel 2 : Algemene beschrijving 

 

Helleketelbos 
34 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen         100  

Carex remota IJle zegge         100  

Geum urbanum Geel nagelkruid         100  

Heracleum sphondylium Gewone bereklauw         100  

Ranunculus ficaria Speenkruid         100  

Stellaria holostea Grote muur         100  

Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje         100  

 

 Bostype nr: 1 2 3 4 5 

  N=14 N=14 N=14 N=3 N=1 

MOSLAAG  P KB P KB P KB P KB P KB 

Dicranella heteromalla Gewoon pluisjesmos 86  79  36  33  100  

Lophocolea heterophylla Gedrongen kantmos 86  57  71  67    

Hypnum cupressiforme Gewoon klauwtjesmos 79  57  43  33  100  

Mnium hornum Gewoon sterremos 64  50  14    100  

Plagiothecium species Platmos (P) 21  21  21  33    

Isopterygium elegans Gewoon pronkmos 7  36  14      

Eurhynchium praelongum Fijn laddermos 7  14  36      

Polytrichum species Haarmos (G) 7  14        

Atrichum undulatum Gewoon rimpelmos 7  7        

Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos 7  7  21  33    

Dicranum Gaffeltandmos (G)   7  7      

Hypnum species Klauwtjesmos (G)   7  14      

 

 

Het Eiken-Haagbeukenbos 

Het grootste deel van het Helleketelbos bestaat uit twee bostypen behorende tot de groep van de Eiken-

Haagbeukenbossen.  De ene is een type met Wilde hyacint, de andere zonder Wilde hyacint.  Het is opvallend 

dat de hyacintrijke vorm zich vooral langs de bosranden situeert.  Reageert de Wilde hyacint hier op het 

aanwezige licht of zou het eerder een bufferende invloed van de landbouwomgeving zijn op de verzuring van de 

bosbodem die dieper in het bos toeslaat?  Het bos is alvast rijk aan Eiken-Haagbeukenbossoorten zoals Wilde 

hyacint, Bosanemoon, Hazelaar, Gewone es, Gewone esdoorn, Klimop, Zoete kers, Boszegge, Gewoon 

bosviooltje, Haagbeuk, Kleine maagdenpalm, Ruige veldbies, Grote muur en Gewone salomonszegel.   

 

Problematisch is de grote aanwezigheid van Amerikaanse eik maar vooral van Tamme kastanje die een 

belangrijke impact hebben op de vegetatie met hun traag afbrekend strooisel.   

Gelukkig verjongen soorten die een milde humus produceren zoals Gewone es en Gewone esdoorn zich vlot.  

Deze kunnen een goed tegengewicht betekenen tegen de verzurende invloed van de voornoemde exotische 

soorten.   
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Type 1: het Hyacintrijke Eiken-Haagbeukenbos 
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Bostypenspectrum met tropresscore voor kruidlaag opgebouwd 

uit 2a1, 2a2, 2a3, 2a4, 2a5, 2a6, 2a7, 3a1, 4a2, 5a1, 5a2, 5a4, 

15a1, 15a2: verwantschap van deze opnamen met het 

Hyacintrijke Eiken-Haagbeukenbos, met overgang naar 

derivaatgemeenschap van Amerikaanse eik en Tamme kastanje. 
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Ekogram op basis van de Ellenberggetallen voor 

zuurgraad en vochtgehalte van de bodem 

 

In de boomlaag treffen we vooral Gewone esdoorn, Zomereik en Tamme kastanje aan, aangevuld met 

Amerikaanse eik, Gewone es en Beuk.  Minder frequent komen we er Goudlork, Klimop, Zachte berk, 

Amerikaanse vogelkers en Zwarte els. 

De struiklaag bestaat er vooral uit Gewone esdoorn, Hazelaar, Gewone vlier, Tamme kastanje en als lianen 

Wilde kamperfoelie en soms een hoge Gewone braam.  Amerikaanse vogelkers, Eenstijlige meidoorn, Klimop, 

Wilde lijsterbes, Tweestijlige meidoorn, Noorse esdoorn, Zwarte els, Beuk en Gladde iep kan men er ook 

tegenkomen.   

De kruidlaag bestaat, zoals overal in Helleketelbos vooral uit Gewone braam. Wilde hyacint is er wel de meest 

typische soort.  Deze wordt aangevuld met Gewone salomonszegel, Brede stekelvaren, Klimop, Wilde 

kamperfoelie en Pitrus.  Kleine maagdenpalm, Dubbelloof, Boszegge en Groot heksenkruid werden maar in één 

proefvlak aangetroffen.  Verder is in dit bostype in Helleketel buiten de proefvlakken ook Schaduwgras en het 

Gewoon (bleeksporig) bosviooltje aangetroffen. 

De houtige soorten die er als verjonging aangetroffen zijn in de kruidlaag zijn: Zomereik, Gewone esdoorn, 

Tamme kastanje, Gewone es, Ame eik, Ame vogelkers, Hulst, Hazelaar, Zoete kers, Beuk, Wilde lijsterbes, 

Gewone vlier en Noorse esdoorn.   

 

Type 2: Hyacintarm Eiken-Haagbeukenbos 
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Bostypenspectrum met tropresscore voor kruidlaag opgebouwd 

uit vegetatieproefvlakken 7a1, 8a2, 8a3, 8a4, 10a1, 11a1, 11b1, 
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De hyacintarme vorm van het Eiken-Haagbeukenbos onderscheid zich vooral door het ontbreken van de Wilde 

hyacint  

De boomlaag bestaat er uit Gewone esdoorn, Zomereik, Tamme kastanje, Amerikaanse eik, Wilde kamperfoelie, 

Gewone es, Goudlork, Klimop, Ruwe berk, Europese lork, Amerikaanse vogelkers, Ruwe iep, Beuk, Zachte berk 

en Sporkehout. 

De struiklaag bestaat vooral uit Hazelaar, Gewone esdoorn, Wilde kamperfoelie, Gewone vlier, Gewone braam 

en Amerikaanse vogelkers.  Dit wordt verder aangevuld met Tamme kastanje, Klimop, Haagbeuk, Wilde 

lijsterbes, Hulst, Gelderse roos, Ruwe iep, Eenstijlige meidoorn, Tweestijlige meidoorn, Gewone es, Zoete kers 

en Zomereik.   

De kruidlaag wordt uitgemaakt door Gewone braam, Klimop, Gewone salomonszegel, Wilde kamperfoelie, 

Hulst, Brede stekelvaren, Bosanemoon, Kleine maagdenpalm en Gladde witbol.  Dubbelloof, Sint-Janskruid, 

Witte klaverzuring, Ruw beemdgras en Aalbes werden weinig aangetroffen.   

In het jonge bestand 5b werd Mannetjesvaren gevonden en in 14a Drienerfmuur.  In de bosrand van bestand 11a 

kan men tevens het Gewoon bosviooltje aantreffen.   

Als verjonging van de houtige gewassen zien we Gewone esdoorn, Zomereik, Gewone es en Tamme kastanje als 

de belangrijkste, aangevuld met Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Gewone vlier, Gelderse roos, 

Hazelaar, Zoete kers, Beuk, Wilde lijsterbes en Ruwe iep.   

 

Het Eiken-Beukenbos 
 

Een groot deel van het bos wordt ingenomen door enkele soortenarme gemeenschappen verwant aan het Eiken-

Beukenbos (Fago-Quercetum).  De ene gemeenschap wordt getypeerd door de aanwezigheid van Gewone braam 

en Brede stekelvaren.  De andere door Adelaarsvaren.  Beide worden daarenboven vooral getypeerd door het 

amper voorkomen van typische kensoorten voor bostypen op associatieniveau.  Deze twee lokale bostypen zijn 

daardoor slechts thuis te brengen als rompgemeenschappen.  Door hun soortenarme aard worden ze in de 

typologie van de gewestelijke bosinventarisatie bij het Eiken-Beukenbos geplaatst.   

 

Type 3: Rompgemeenschap “Bramenrijk-EikenBeukenbos”  
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Ekogram op basis van de Ellenberggetallen voor 

zuurgraad en vochtgehalte van de bodem 

 

De boomlaag bestaat uit Gewone esdoorn, Zomereik, Goudlork, Tamme kastanje, Grove den en Amerikaanse 

eik.  Corsikaanse den en Douglasspar werden ook aangeplant.  Wilde kamperfoelie, Ruwe berk, Gewone es, 

Ame vogelkers, Beuk en Wilde lijsterbes vervolledigen de soortenlijst. 

In de struiklaag treffen we vooral Gewone esdoorn, Gewone braam, Hazelaar en Gewone vlier aan.  Tamme 

kastanje, Wilde lijsterbes, Eenstijlige meidoorn, Zomereik, Amerikaanse vogelkers, Klimop, Gewone es, Beuk, 

Ruwe berk, Zachte berk komen slechts weinig voor.   

De kruidlaag is soortenarm en bestaat vooral uit Gewone braam, Brede stekelvaren en Wilde kamperfoelie. 

Adelaarsvaren, Klimop, Pitrus, Framboos en Brem werden maar zelden gevonden in de proefvlakken.   

In bestand 18b werd een enkele maal Gewone salomonszegel aangetroffen.  In 12 e en 7a zagenwe ook 

Dubbelloof en in 12e Witte klaverzuring.  In 6a zien we ook wat Kleine maagdenpalm en Klimop.   
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Vooral Gewone esdoorn en Zomereik verjongen zich in dit bostype in Helleketelbos; maar ook Tamme kastanje, 

Hulst, Gewone vlier, Hazelaar, Goudlork, Douglasspar, Gewone es, Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, 

Beuk enWilde lijsterbes doen het goed.   

 

Type 4: Adelaarsvarenrijk (Winter)EikenBeukenbos 
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Ekogram op basis van de Ellenberggetallen voor 

zuurgraad en vochtgehalte van de bodem 

 

De boomlaag bestaat er uit Grove den, Corsikaanse den, Zomereik, Tamme kastanje, Gewone esdoorn, Wilde 

lijsterbes en Zachte berk.   

De struiklaag is weinig dens en herbergt Hazelaar, Gewone esdoorn, Tamme kastanje, Gewone braam, Gewone 

vlier en zelfs een Haagbeuk.   

De kruidlaag bestaat hier vooral uit Adelaarsvaren gecombineerd met Gewone braam, Brede stekelvaren en 

Wilde kamperfoelie.  Pitrus, Gladde witbol, Ruwe smele, Struisgras (G), Zegge (G) (= vermoedelijk Pilzegge), 

Walstro (G), Biezeknoppen, Ruige veldbies en Valse salie worden hier en daar aangetroffen. 

Zomereik, Amerikaanse eik, Gewone esdoorn, Tamme kastanje, Wilde lijsterbes, Zachte berk en Grove den 

proberen zich te verjongen met de adelaarsvaren in de omgeving.   

 

De standplaats is hier, vermoedelijk door het inplanten van Grove den en Corsikaanse den, zuurder geworden en 

herbergt slechts een verarmde vegetatie.  De potentie tot meer wordt echter wel aangetoond door het voorkomen 

van Gewone esdoorn, Hazelaar, Haagbeuk en Gewone vlier.   

 

Het Alluviaal bos 
 

Type 5: Alluviaal bos  (slechts één vegetatieopname: 9c1) 

 

Van dit bostype tonen we geen tropres-identificatiediagram of ekogram vermits dit slechts gestoeld is op één 

opname.   

 

In deze ene opname vinden we Ruw beemdgras, Kruipend zenegroen, IJle zegge, Geel nagelkruid, Gewone 

bereklauw en Speenkruid als echte valleibossoorten.  Gewone braam, Klimop, Brede stekelvaren, Wilde 

kamperfoelie, Gladde witbol, Ruwe smele, Gewone salomonszegel, Bosanemoon, Kleine maagdenpalm, Grote 

muur en Bleeksporig bosviooltje werden ook genoteerd.  Zomereik, Ame eik, Gewone esdoorn, Wilde lijsterbes, 

Gewone vlier, Hazelaar, Gewone es, Beuk, Zoete kers werden als verjoonging in de kruidlaag opgenomen.   

 

Langsheen de beek die tussen bestand 8a en 9a in een nauw valleitje loopt kan men Witte klaverzuring, Ruige 

veldbies, IJle zegge, Speenkruid, Ruwe smele, Bosanemoon Wilde hyacint, Bosandoorn en Aalbes optekenen.   

 

Langsheen wegen en paden vinden we soorten die meestal thuishoren in voedselrijkere en vochtiger bostypen 

dan degene die we in het bestand aantreffen.  Dit komt doordat bladval en regenwater in de wegrand 

terechtkomen en daar een klimaat scheppen dat hier in Helleketel meer aanleunt bij een valleibosstandplaats.   
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We vinden er Speenkruid, Geel nagelkruid, Boszegge, IJle zegge, Gladde witbol, Brede stekelvaren, Grote muur, 

Robertskruid, Bloedzuring, Groot heksenkruid, Kleefkruid, Grote brandnetel, Zevenblad, Witteklaverzuring, 

Gewone salomonszegel en Bosandoorn. 

 

2.3.3.2.3 Kaart van de potentiële vegetatie 

De potentiële vegetatie van het helleketel bos bestaat uit een complex van de Hyacintrijke vorm van het rijke 

Eiken-Haagbeukenbos (Endymio-Carpinetum) en het arme Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum).  Een 

alluviaal bostype zou zich kunnen ontwikkelen in de smalle vallei in het centrale deel van het Helleketelbos. 

Kaart 2-11 Potentiële vegetatie 

 
 

Het meest westelijke deel van Helleketel (percelen 2, 3, 4 en 5) is vooral langs de randen potentieel Hyacintrijk 

Eiken-Haagbeukenbos (Endymio-Carpinetum).  De grootste oppervlakte (centrale deel) bestaat echter uit 

potentieel Arm Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum).   

Uit de analyse van de opnamen blijkt echter de grote verwantschap van deze vegetatietypen met de 

rompgemeenschap “Amerikaanse eik-Kastanjebos”, een bostype dat zowel verwant is met het Wintereiken-

Beukenbos (Fago-Quercetum), als met de mesofiele bossen als Gierstgras-Beukenbos ((Milio-Fagetum) en 

Eiken-Haagbeukenbos (Carpinion), maar die door inplant van Amerikaanse eik en/of Tamme kastanje sterk 
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verarmd is.  De effecten op de vegetatie van dergelijke aanplantingen zijn tweeërlei: er is de directe invloed door 

de grote, moeilijk afbreekbare bladeren die de ganse vegetatie kunnen bedekken en “uitdoven”, en de indirecte 

invloed via de bodemverzuring.  Sommige opnamen zijn eerder verwant met het “Bramenrijke Eiken-

Beukenbos”, een soortenarme, door Gewone braam gedomineerde rompgemeenschap.  

 

Het meest noordelijke deel van Helleketel (perceel 15) en het noordelijkste hoekje van het centrale deel van 

Helleketel is ook potentieel Endymio-Carpinetum.  De actuele vegetatie vertoont ook hier veel verwantschap met 

het “Amerikaanse eik-Kastanjebos”. 

 

Het centrale deel van Helleketel (percelen 6 tot en met 14) vertoont, op het noordelijkste hoekje na, meer 

verwantschap met de hyacintarme “droge vorm van het rijke Eiken-Haagbeukenbos” en met het Eiken-

Haagbeukenverbond in de brede zin (Carpinion).  De vegetatie is er dus minder duidelijk ontwikkeld dan in de 

andere twee delen.  Ook hier is de verwantschap met de rompgemeenschappen “Amerikaanse eik-Kastanjebos” 

en vooral met het “Bramenrijke Eiken-Beukenbos” opvallend.  Bestand 13, een Grove dennen en Corsikaanse 

dennenaanplanting, is daarenboven veel verwant met het Adelaarsvarenrijke Wintereiken-Beukenbos.  Of dit 

laatste zo is van nature is te betwijfelen.  Ook de andere naaldhoutbestanden (9b, 12a, 12b en 12c) met Den of 

Douglas en Goudlork zijn naar vegetatie sterk verarmd en vertonen nog het meest verwantschap met het 

“Bramenrijke Eiken-Beukenbos”.  De sterk verzurende werking van de naalden op de bodem is hier 

vermoedelijk de oorzaak van de verarming.   

Bestand 9c is wat de uitzondering in Helleketel.  Het is het enige bestand met een, zij het geringe, verwantschap 

met valleibos.  Aanpalend aan 9c vinden we kleine oppervlaktes Hyacintrijke Eiken-Haagbeukenbos. 

In het ganse valleitje tussen bestanden 9a en 8a en tussen 10a-11a-11b en 12d-12e zou zich met een aangepast 

beheer een alluviaal bostype kunnen ontwikkelen.  Het openkappen van de valleiflanken en aanplanten van 

Gewone es is hier vermoedelijk de aangewezen maatregel. 

 
Beschrijving van de potentiële bostypen: 

Type 1: het Hyacintrijke Eiken-Haagbeukenbos 

Het hyacintrijke Eiken-Haagbeukenbos wordt ook wel eens in de literatuur het atlantische Eiken-Haagbeukenbos 

genoemd (wetenschappelijke naam: Endymio-Carpinetum).  Het voorkomen van de meest kenmerkende soort, 

de Wilde hyacint is namelijk gekoppeld aan de zachte winters door de temperende invloed van de zee.  Wilde 

hyacint heeft deze zachte winters nodig om de zaden te laten ontkiemen en overleven.  Vandaar dat dit bostype 

ten oosten van Brussel niet meer mooi ontwikkeld voorkomt.  De grootste noord-oostelijk gelegen populatie in 

Vlaanderen is deze van het Hallerbos.  Het hyacintrijke Eiken-Haagbeukenbos is een rijk type Eiken-

Haagbeukenbos dat aan voedselrijke loess-leem gebonden blijk die bovendien min of meer hydromorf zijn door 

de aanwezigheid van een ondiepe, soms tijdelijke, waterdragende laag.  Op drogere bodems kan de Beuk tot 

dominantie komen en dan krijgt men eerder een Endymio-Fagetum zoals in het Parijse bekken veel voorkomt.  

Of dit het geval is in Helleketel is niet zo duidelijk vast te stellen.  Op sommige plaatsen in het bos vind men wel 

Beuk. In Helleketel vinden we wel weinig vochtindicatoren als Wijfjesvaren en Ruwe smele die ons op de 

aanwezigheid van dergelijke vochtsituatie zouden kunnen wijzen.  Het zou dus mogelijk zijn dat grote delen van 

Helleketel toch eerder potentieel hyacintrijk Beukenbos is.  Het onderscheid tussen zones met potentieel 

Endymio-Fagetum en potentieel Endymio-Carpinetum kan hier in Helleketel tenslotte alleen gemaakt worden op 

basis van een bodemkundig-hydrologische kartering van de stuwwatertafel.   

 

Type 2: het arme Eiken-Haagbeukenbos 

Het arme Eiken-Haagbeukenbos is de acidocliene vorm van het Eiken-Haagbeukenbos (in de literatuur: 

Stellario-Carpinetum). Dit bostype is zeer sterk verwant aan het Gierstgras-Beukenbos (Milio-Fagetum).  Beide 

zijn namelijk bostypen die de overgang vormen tussen enerzijds de bossen op voedselarme bodem en anderzijds 

deze op voedselrijke bodems.  Ze kunnen dan ook soorten van beide bevatten.  Waar de bodem te nat is voor 

Beuk of waar deze soort er door de mens uitgeselecteerd wordt, zal een arm Eiken-Haagbeukenbos ontstaan.  

Waar beuk tot dominantie komt, zal een Gierstgras-Beukenbos zich kunnen ontwikkelen.   

 
Type 3: het valleibostype 

Naargelang de ontwikkelingstijd, de invloed van de grondwatertafel en de overstromingsduur kan er een ander 

valleibostype ontstaan.   

De Iepenrijke Essenbossen zijn de bossen van alluviale komgronden en valleiranden van de grote rivieren, buiten 

de getijdezone. Deze bostypen kunnen wel nog onder water staan door winterse overstromingen, alhoewel deze 

bostypen op zware grond ook buiten de invloed van stromend water kunnen ontstaan. ‘s Zomers zakt de 

watertafel wel weg. Bij het Elzenrijke Iepen-Essenbos  is er wel nog sprake van directe invloed van de 

grondwatertafel, maar niet zoveel als bij het Elzen-Essenbos.  
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De Iepenrijke Essenbossen verdelen we in twee subtypen: een droog en een vochtig type.  

 het droge Iepen-Essenbos 

 het Elzenrijke Iepen-Essenbos 

 

Het Elzen-Essenbos wordt niet verder opgedeeld.  

 het Elzen-Essenbos 

 
Hier in Helleketel kunnen we een Elzenrijk Iepen-Essenbos verwachten 

 

Vergelijking met de PNV-kaart voor Vlaanderen 
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Kaart 2-12 Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart 

 
 

Volgens de Potentieel Natuurlijke Vegetatiekaart opgesteld door het IBW in kader van het Vlina project 

“Ecosysteemvisie Bos Vlaanderen” bestaat de PNV grotendeels uit het typische Eiken-Beukenbos (vooral de 

“natte” variant).  Op de valleibodems zonder profielontwikkeling (profielontwikkelingsklasse p) wordt een 

Elzen-Vogelkersbos als alluviaal bostype verwacht.  Verder zou zich volgens deze kaart slechts Eiken-

Haagbeukenbos of een rijke vorm van het Eiken-Beukenbos kunnen ontwikkelen op de kleigronden dewelke nu 

nog maar recent bebost zijn.   

 

De verwachtingen zijn volgens deze kaart dus minder hoog dan wat de analyse van de actuele vegetatie ons 

vertelt.  De actuele vegetatie toont aan dat de bodems in Helleketelbos op dit ogenblik alleszins veel 

voedselrijker en allicht ook veel kalkrijker zijn dan wat de PNV-kaart (bekomen als afgeleide van de 

bodemkaart) voorschotelt.  Volgens onze analyse behoren de potentiële vegetaties op de grootste oppervlakte tot 

de groep van de Eiken-Haagbeukenbossen.  Deze worden getypeerd door een rijke voorjaarsflora die men in het 

typische Eiken-Beukenbos niet heeft.   
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2.3.3.2.4 Beleidsrelevante plantensoorten 

Oud-bossoorten 

Er werden 17 oud-bosplant soorten aangetroffen.  Dit is 29% van het aantal soorten gevonden in de 

proefvlakken.  

 

Latijnse naam Nederlandse naam Presentie in bos 

Anemone nemorosa Bosanemoon 3 

Carex remota IJle zegge 1 

Carex sylvatica Boszegge 1 

Circaea lutetiana Groot heksenkruid 1 

Corylus avellana Hazelaar 39 

Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn 2 

Hyacinthoides non-scripta Wilde hyacint 14 

Ilex aquifolium Hulst 13 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 39 

Luzula pilosa Ruige veldbies 1 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring 1 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 21 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 4 

Stellaria holostea Grote muur 1 

Ulmus minor Gladde iep 1 

Viburnum opulus Gelderse roos 5 

Vinca minor Kleine maagdenpalm 4 

 

Rode lijst soorten 

De Franse Aardkastanje komt voor in één perceel van het bos (zie verder). Op de Rode Lijst staat de soort als 

sterk bedreigd aangegeven. Andere Rode Lijstsoorten komen niet voor. 

 

2.3.3.2.5 Aan te raden boomsoorten 

Volgende soorten zijn bij aanplanting een aan te raden keuze of zijn bij natuurlijke verjonging te bevoordeligen.   

 

Dit advies is in de eerste plaats gebaseerd op het voorkomen van deze soorten in de verschillende bostypen in het 

gebied en in Vlaanderen (Roelandt, 2001).  In tweede instantie is gekozen voor die soorten die niet alleen 

inheems maar ook standplaatsgeschikt zijn en daarbij de bodemrijkdom op lange termijn niet compromiteren.  

Dit is conform de beheervisie: “Het is van groot belang bij aanplanten van verjongingsgroepen van loofbomen 

zoveel mogelijk de meer eisende en standplaatsgeschikte boomsoorten te kiezen. Op die manier is de return aan 

nutriënten via de bladval maximaal en blijft de bodemrijkdom van de standplaats behouden” (Buysse, 2001).  

Daarom wordt bvb Berk en Zomereik meer geprefereerd dan Beuk.   

 

(Opm.: Hulst en Taxus hebben niet dit positieve effect maar worden zelden in dergelijke aantallen aangeplant dat 

ze een significant verzuringseffect hebben.) 

 

Alhoewel sommige soorten wat hulp kunnen gebruiken door een startbemesting of –bekalking toe te passen in de 

plantput is het toch aangeraden deze soorten toch aan te planten.  Verwacht wordt dat deze soorten, eenmaal ze 

aanslaan, mineralen uit diepere grondlagen kunnen aanboren, naar boven brengen en zo de humuskwaliteit 

verbeteren.  Meestal is het vooral de toplaag die dermate verzuurd is dat deze soorten zich niet meer van nature 

verjongen maar zit het verzuringsfront nog niet zo diep dat de groei van deze soorten na aanplanting onmogelijk 

wordt. 

 

We moeten wel opmerken dat sommige soorten uit de lijst zoals Wintereik en Wilde appel niet autochtoon zijn 

in het Helleketelbos.  Het aanplanten van dergelijke soort gebeurt dus best na advies van het IBW.  Dit geldt ook 

voor de overige soorten in onderstaande lijst gemerkt met een * (cfr. Beheervisie Bos & Groen).
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  Zone op potentiële vegetatiekaart met bostype: 

 Soort Valleibos Hyacintrijk Eiken-

Haagbeukenbos 

Arm Eiken-

Haagbeukenbos 

BL 

& 

SL 

Zwarte els XXX V  

Ruwe iep* XX XX X 

Gewone es XXX V V 

Haagbeuk X XXX XX 

Gewone esdoorn XX XXX XXX 

Zomereik XX XX XX 

Grauwe abeel X X X 

Boswilg X XXX XXX 

Zoete kers X XX X 

Zachte berk X X XX 

Winterlinde  XXX XX 

Spaanse aak *  X  

Zomerlinde  X X 

Ruwe berk  X XX 

Wilde lijsterbes  X XX 

Wilde appel*  XX XXX 

Wintereik   XX 

Beuk  MD MD 

 

 

SL Grauwe wilg X   

Vogelkers* XXX V  

Rode kornoelje XXX VV  

Wilde kardinaalsmuts* X X  

Aalbes* XXX XX  

Eenstijlige meidoorn LL LL L 

Gelderse roos* XXX XX X 

Gladde iep* XXX XXX X 

Gewone vlier XX XX XX 

Hazelaar X XXX XXX 

Sleedoorn*  L L 

Sporkehout   X 

Mispel*   X 

(Hulst)*   X 

(Taxus)* X X X 

 

 XXX: Ten zeerste aangeraden 

 XX: aangeraden 

 X: geschikt 

 D: geschikt op de meest droge plekken 

 V geschikt op de meest vochtige plekken 

 L geschikt op de meest lichtrijke plekken en in de bosrand 

 M geschikt maar afgeraden als monocultuur 

 X: mits startbemesting in plantput. 
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2.3.3.3 Autochtone bomen en struiken 

 

In opdracht van AMINAL, Afdeling Bos en Groen, werd in 1998 een onderzoek uitgevoerd naar autochtoon 

genenmateriaal in het RLWH. Dit onderzoek is uitgevoerd door het Ekologisch Adviesbureau Maes te Utrecht 

(Bert Maes) en Bronnen te H. Landstichting (Chris Rövekamp). 

Als voormalig Ferrarisbos werd het Helleketelbos eveneens geïnventariseerd en de onderzoeksgegevens worden 

in bijlagen aan het beheerplan Helleketelbos gevoegd als lokatienrs. 415, 416, 417, 418 en 419 die onderdeel 

uitmaken van het vertrouwelijk rapport, deel 2: Regionaal Landschap Westvlaamse Heuvels in maart 1999. 

 

De aanzet tot het onderzoek is eigenlijk gegeven in 1997 toen dezelfde auteurs de opdracht kregen van dezelfde 

opdrachtgever om in de Ecologische Impulsgebieden (w.o. de Yzervallei) de autochtone genenbronnen te 

onderzoeken. Tijdens dit onderzoek zijn ze eens buiten het impulsgebied het Helleketelbos gaan onderzoeken,  

maar onvolledig ( zie vertrouwelijk rapport in de Ecologische Impulsgebieden, maart 1998, locatienrs. 4, 5 en 6). 

 

Nagenoeg de gehele bosoppervlakte werd geïnventariseerd met uitzondering van de naaldhoutbestanden. 

Het ganse bos werd getypeerd als voormalig middenbos waarbij vrijwel alle hooghout kunstmatig is ingebracht, 

zelfs de oudere zomereiken (aanplant ca. 1850-1880) krijgen als quotatie een 'c' zijnde 'mogelijk autochtoon'. 

De interessantste plaatsen zijn de bosranden en de vallei van de Bommelaarsbeek wegens het voorkomen van 

enige oude hakhoutstoven van es, enkele opgaande boskersen en lagere struiken zoals hazelaar, vuilboom, 

Gelderse roos, meidoorn, rozen… 

Telkens komt naar voren dat de bosranden naar autochtoniteit toe goed tot zeer goed scoren maar ook heel wat 

negatieve invloed ondervinden (sproeien !) van de aanpalende, intensief, gebruikte akkers.  

Van de meidoorntaxa groeit tweestijlige meidoorn in het bos, terwijl zowel éénstijlige meidoorn als de kruising 

tussen éénstijlige- en de tweestijlige meidoorn (crata*me)in de randen voorkomen. De bosranden zijn verder 

interresant wegens het voorkomen van sleedoorn, vuilboom, hazelaar, lijsterbes en Gelderse roos. 

Het Helleketelbos herbergt enige merkwaardige, autochtone, soorten zoals één Rosa crata*macrocarpa 

(kruising tussen tweestijlige meidoorn met de koraalmeidoorn), drie Rosa tomentosa (ruwe viltrozen) en 

verschillende Rosa arvensis (bosrozen). 

Door het regelmatig voorkomen (zie kaart) en de veelal gunstige quotatie van de onderzoekers worden sedert 

enige jaren zaden geoogst van autochtone hazelaars, vuilbomen, lijsterbessen, Gelderse rozen en bosrozen aan de 

randen van het Helleketelbos.  

Er bestaat grote kans dat de populatie bosroos op de randen van het bos erkend worden als zaadbestand omdat 

meer dan 30 exemplaren voorhanden zijn, het bos eigendom is van een openbaar bestuur en dus gemakkelijk 

toegankelijk is.   
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Kaart 2-13 Merkwaardige bomen, autochtone bomen en struiken in Helleketelbos 
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2.3.4 Fauna 

2.3.4.1 Inleiding 

Met uitzondering van vleermuizen, reptielen en amfibieën, waar recent systematisch onderzoek werd op gedaan, 

zijn de vermelde gegevens een weergave van diverse sinds 1976 (openstelling bos) door de boswachter en 

anderen  ( Wielewaal Westland, Groengroep Poperinge en derden) opgetekende waarnemingen.   

 

2.3.4.2 Zoogdieren 

Begin 1990 werd het ree (Capreolus capreolus) in het bos voor het eerst waargenomen. Vanuit het nabijgelegen 

Couthofbos kwam er af en toe een exemplaar overgelopen en bleef nooit lang. Sinds halfweg de jaren '90 heeft 

zich een vaste populatie beginnen ontwikkelen en op heden wordt hun aantal op 12 exemplaren geschat (bokken, 

geiten en kitsen). Voor een bos van nagenoeg 40 Ha is dit een hoge concentratie welke gevolgen heeft voor de 

natuurlijke bosverjonging. Bij kunstmatige (her)bebossing is men genoodzaakt om de beplantingen af te rasteren 

met een twee meter hoge draad ofwel de planten individueel te beschermen met een koker.  

Sedert 2001 worden drie jaar reeën geteld onder leiding van het IBW (ir. Jim Casaer) samen met Bos & Groen 

en WBE Hoppeland in de bossen van het Hoppeland. In het voorjaar worden telkens tien tellingen uitgevoerd 

volgens een vast parcours. 

Haas (Lepus europaeus) en konijn (Oryctolagus cuniculus) worden in het bos en omliggende landbouwgronden 

frequent waargenomen. Wanneer het konijn in te grote aantallen voorkomt, kan dit in het voorjaar voor 

vraatschade zorgen aan de opkomende hopperanken in de nabijgelegen hoppevelden. 

Naast de aanwezigheid van wezel (Mustela nivalis), hermelijn (Mustela erminea) en bunzing (Putoris putoris) is 

de vos (Vulpes vulpes) vaste bewoner met minimum twee bewoonde burchten. In de onmiddelijke omgeving van 

het bos werden in 2000 en 2001enige verkeersslachtoffers van steenmarter (Martes foina) binnengebracht.  

Er zijn ook sporen vastgesteld van das (Meles meles), maar op heden werden nog geen exemplaren 

waargenomen. Op minder dan 15 km van het bos worden in Frankrijk wel dassenburchten aangetroffen. 

 

Het Helleketelbos herbergt volgende kleinere knaagdieren: de muskusrat (Ondatra zibethicus), bruine rat (Rattus 

norvegicus), zwarte rat (Rattus rattus) - ontdekt bij nabijgelegen Sparhof in 1989, eikelmuis (Eliomys quercinus) 

- als regelmatige gast in de nestkastjes, huismuis (Mus musculus), bosmuis (Apodemus sylvaticus), aardmuis 

(Microtus agrestis), veldmuis (Microtus arvalis), rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus), ondergrondse 

woelmuis (Pitymys subterraneus) en dwergmuis (Micromys minutus) - van deze laatste werd onlangs een nestje 

gevonden in de jonge bosaanplant. 

 

Bij de insectenetende zoogdieren werden naast egel (Erinaceus europaeus), mol (Talpa europaea), bosspitsmuis 

(Sorex araneus), veldspitsmuis (Crocidura leucodon) en dwergspitsmuis (Sorx minutus) de vleermuizen 

gedetermineerd met batdetector op 23 juni 2001 door Marc Van De Sijpe (vzw Vleermuizenwerkgroep NR-

West-Vlaanderen) en de boswachter.  

Dwergvleermuizen (Pipistrellus pipistrellus) komen vrij algemeen voor in het oude bos terwijl de meer zeldzame 

baardvleermuis (Myotis mystacinus/brandtii), in totaal 7 exemplaren jagend werden aangetroffen in de vochtige 

delen van het bos (zie kaart 2.13).  
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Kaart 2-14 Vleermuizen in Helleketelbos 
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Daar beide vleermuissoorten boombewoners zijn en de baardvleermuis eerder als zeldzaam wordt beschouwd, is 

het van belang dat voldoende bomen met holtes aanwezig blijven in het bos. Daarom is het niet aangewezen alle 

Amerikaanse eiken te verwijderen uit het bos maar eventueel 'te ringen' of sterk 'te kandelaberen'. Volgens Marc 

Van De Sijpe biedt het bos ook potenties voor rosse vleermuis en grootoorvleermuis maar ligt het te geïsoleerd  

(gebrek aan houtige, lijnvormige elementen met andere bos- of natuurgebieden in de streek).  

De lijst van de kleinere knaagdieren en insectenetende muizen zijn het resultaat van toevallige waarnemingen of 

determinatie van ransuilenbraakballen in het Helleketelbos.  

 

2.3.4.3 Amfibieën en reptielen  

De hazelworm (Anguis fragilis) is als enige vertegenwoordiger voor de reptielen aanwezig in het Helleketelbos. 

Waarnemingen van voor 1990 werden in 2001bevestigd (2 ex.) door Tim Adriaens (I.N.) in zijn onderzoek bij de 

opmaak van de Ecosysteemvisie Westvlaamse Heuvels.   

 

De amfibieënwereld is des te uitgebreider. Naast het voorkomen van gewone pad (Bufo bufo) en bruine kikker 

(Rana temporaria) zijn de aanwezige poelen bijzonder rijk aan salamandersoorten. Door het Instituut voor 

Natuurbehoud en de werkgroep  HYLA loopt momenteel een inventarisatieproject waarbij poelen worden 

geïnventariseerd die 20 jaar geleden werden onderzocht door De Fonseca.. Alle aanwezige poelen in het 

Helleketelbos werden door Wally Dequidt en Christine Warlop in het voorjaar 2001 onderzocht met behulp van 

fuiken (bijlage 4). Opvallend is dat een vrij recent uitgebaggerde poel bij de jonge bosaanplant in bestand 1a vier 

soorten herbergt: kamsalamander (Triturus christatus), vinpootslamander (Triturus helveticus), kleine 

watersalamander (Triturus vulgaris) en alpenwatersalamander (Triturus alpestris).  Het voorkomen van de 

kamsalamander is een reden waarom het Helleketelbos als habitatgebied wordt voorgesteld. De 

vinpootsalamander heeft in het Helleketelbos één van zijn meest noordelijke vindplaatsen. Perceel 1 is echter 

niet in het habitatgebied opgenomen! 

 

In het kader van dit poelenonderzoek stelt de Stad Poperinge (milieudienst) voor om alle aanwezige poelen in het 

bos te baggeren en zelfs nieuwe poel te graven bij de nieuwe bosaanplant (bestand 1b). Door het voorkomen van 

de kamsalamander zal dit project voor 100% bekostigd worden door Europa. De werken in het bos werden in 

2002 uitgevoerd. 

 

2.3.4.4 Vogels 

In onderstaande tabel worden de vogels weergegeven naar hun voorkomen in het Helleketelbos. Deze tabel is 

een bundeling van waarnemingen die zijn opgetekend sedert de openstelling van het bos.  

Door het VTI-Poperinge (BUSO opleiding) werden tussen 1995-2000 projectmatig met subsidie van Stichting 

Leefmilieu nestkastjes vervaardigd, opgehangen en geschoond. Er werd tijdens de zomer nooit nagegaan welke 

vogelsoorten in de kastjes tot broeden kwamen (examentijd & verlofperiode).  

Met enige teleurstelling is het verdwijnen van fluiter en nachtegaal als broedvogel te vermelden. Deze laatste kan 

zijn plaats terugvinden in de omgeving van de nieuwe bebossingen. Vermeldenswaardig is de kleine bonte 

specht als broedvogel dit ten gevolge van het groot aantal oude en dode bomen in het bos.  

 

Tabel 2-2 lijst vogels 

 

Staartmees Regelmatige gast 

Roodborst Broedvogel 

Fitis Broedvogel 

Heggemus Broedvogel 

Zwartkop Broedvogel 

Tuinfluiter Broedvogel 

Grasmus Broedvogel 

Merel Broedvogel 

Zanglijster Broedvogel 

Boomkruiper Broedvogel 

Houtduif Broedvogel 

Grote bonte specht Broedvogel 

Vink Broedvogel 
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Koolmees Broedvogel 

Tjiftjaf Broedvogel 

Kleine bonte specht Onregelmatige broedvogel 

Zwarte specht Zeldzame wintergast 

Grauwe vliegenvanger Onregelmatige broedvogel 

Pimpelmees Broedvogel 

Zwarte mees Zeldzame broedvogel 

Kuifmees Zeldzame gast 

Goudhaantje Broedvogel 

Havik Zeer zeldzame gast 

Sperwer Niet jaarlijkse broedvogel 

Buizerd Zeer regelmatige gast 

Wespendief Regelmatige gast in de zomer 

Boomvalk Niet jaarlijkse broedvogel 

Torenvalk Niet jaarlijkse broedvogel 

Ransuil Broedvogel (5 jongen op 2001-06-27) 

Steenuil Broedvogel (2 ex. op 2001-06-27) 

Bosuil Broedvogel (roep op 2001-06-27) 

Zwarte kraai Broedvogel 

Vlaamse gaai Broedvogel 

Ekster Broedvogel 

Kauw Bijna dagelijkse gast 

Roek Wintergast 

Koekoek Broedvogel 

Gekraagde roodstaart Niet jaarlijkse gast 

Groene specht Broedvogel 

Winterkoning Broedvogel 

Fazant Broedvogel 

Grote lijster Broedvogel 

Holenduif Broedvogel 

Glanskopmees Broedvogel 

Patrijs Broedvogel 

Ringmus Broedvogel 

Spreeuw Broedvogel 

Turkse tortel Broedvogel 

Waterhoen Broedvogel 

Braamsluiper Toevallige gast 

Keep Toevallige gast 

Geelgors Recente broedvogel 

Groenling Broedvogel 

Kneu Broedvogel 

Nachtegaal Gewezen broedvogel tot 1990, nu zeldzame gast 

Wielewaal Niet jaarlijkse broedvogel 

Tortelduif Niet jaarlijkse broedvogel 

Blauwe reiger Toevallige gast 

Hop Eenmaal in voorjaar 1989 

Koperwiek Wintergast 

Kramsvogel Wintergast 

Kruisbek Regelmatige gast 

Putter Regelmatige gast 

Sijs Wintergast 
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Fluiter Gewezen broedvogel tot 1998, nu zeldzame gast 

Witte kwikstaart Regelmatige gast 

Boerenzwaluw Broedvogel in nabije omgeving 

Huiszwaluw Broedvogel in nabije omgeving 

Veldleeuwerik Broedvogel in nabije omgeving 

Watersnip Zeer zeldzame gast in winter 

Gierzwaluw Jagend in zomer boven bos 

Huismus Broedvogel in nabije omgeving 

Wilde eend Broedvogel 

Zwarte roodstaart Broedvogel in nabije omgeving 

 

2.3.4.5 Ongewervelden 

Via het Instituut voor Natuurbehoud werd een lijst van aangetroffen ongewervelden bezorgd (zie bijlage 5). De 

meeste gegevens werden verzameld gedurende een door afdeling Bos en Groen uitbesteedde studie naar 

aanwezigheid van ongewervelden in bosgebieden. Meestal betrof het algemene soorten; bij de spinnen werden 

enkele rode lijstsoorten aangetroffen. 

 Zo werden 11 soorten loopkevers aangetroffen waarvan geen enkele echt zeldzaam is. De bostrechterspin 

(Coelotes terrestris), Hahnia helveola en Pholcomma gibbum zijn als ‘kwetsbaar’ omschreven op de Rode Lijst, 

terwijl Dysdera erythrina en Walkenaeria mitrata als ‘bedreigd’ gecatalogeerd staan. 

 

Tijdens eigen inventarisatieronden werden volgende interessante soorten aangetroffen: glimworm (min. 10 ex., 

paden en randen van percelen 3, 5, 7 en 8) ), kokerjuffer (in beek tussen 1 en 2), bramensprinkhaan (bestand 

12c).  

 

Tijdens het veldwerk voor de opmaak van de Ecosysteemvisie voor het West-Vlaams Heuvelland werden 

diverse interessante waarnemingen in Helleketelbos gedaan ( Anoniem. Ontwerp ecosysteemvisie West-Vlaams 

Heuvelland, juli 2002). 

Bij de vlinders werden naast de banale soorten als koolwitjes en zandoogjes ook argusvlinder, citroenvlinder, 

oranjetipje en geelsprietdikkopje gevonden. 
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2.4 Opbrengsten en diensten 

Tabel 2-3 Opbrengsten houtverkopen Helleketelbos 

Dienstjaar Volume Prijs 

1984 

1985 

1987 

1990 

1991 

1993 

1996 

1997 

2000 

2002 

175 m³ 

16 m³ 

117 m³ 

117 m³ 

219 m³ 

242 m³ 

174 m³ 

213 m³ 

376 m³ 

608 m³ 

 

786 € 

1.871 € 

1.800 € 

2.157 € 

3.619 € 

2.241 € 

2.077 € 

2.650 € 

8.743 € 

 

In het Helleketelbos werden de laatste vijftien jaar om de 3 jaar bomen geveld (tabel 2.2). De meeste bestanden 

werden om de negen jaar gedund; het naaldhout om de drie jaar. Eindkappen werden niet uitgevoerd in deze 

periode.  

 

De hoeveelheden te kappen bomen waren laag. Het hoogste kapkwantum werd in 1996-1997 gerealiseerd. Op 

een productieve oppervlakte van ongeveer 35 ha werd toen 387 m³ gekapt, wat neerkomt op een kleine 4 m³ per 

hectare per jaar. De jaarlijkse aanwas van het Helleketelbos werd niet gemeten, maar ligt ruim hoger dan dit 

cijfer. Gevolg is dat de staande houtvoorraad de laatste decennia steeds toegenomen is. 

 

Dikwijls konden bepaalde loten niet verkocht worden, wat leidde tot een herverkoop in het volgende jaar (1997, 

2000). Windval (1985, 1990) leidde eveneens tot bijkomende houtverkopen.  

In 2002 werd een sterke dunning uitgevoerd. 

 

De jacht wordt niet verpacht in Helleketelbos. 
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Deel 3 :  Beheerdoelstellingen 
 

Het combineren van recreatie, natuurbehoud- en ontwikkeling en duurzame houtproductie vraagt een aangepast 

beheer. De versnipperde terreinsituatie (doorsnijding met asfaltwegen en veel enclaves van landbouwgronden) 

bemoeilijkt dit beheer enigszins. Deze leidt immers tot een bijna permanente verstoring in het bos (recreanten, 

bezoekers horecazaken en gewone passanten) wat verder resulteert in hogere beheerskosten (afval, 

bosrandenbeheer, wegenonderhoud). 

3.1 Beheerdoelstellingen m.b.t. de economische functie 

Het Helleketelbos is, net als de meeste overige Vlaamse bossen, de laatste eeuw van een middelhoutbos naar een 

hooghoutbos geëvolueerd.  

Dit ging gepaard met een verhoging van de houtvoorraad van het bos. De laatste paar decennia hebben andere 

functies als natuurbehoud en recreatie meer en meer aan belang gewonnen, waardoor de houtproductie niet 

langer meer als hoofdfunctie weerhouden is. 

Door het uitvoeren van de achterstallige dunningen (ook omwille van natuurbehoudsredenen) zal de komende 

jaren wel veel hout gekapt worden in het Helleketelbos. De voornaamste oogstbare boomsoorten zijn de 

Amerikaanse eik, tamme kastanje, gewone esdoorn, lork en grove en Corsicaanse den. De volgende inheemse 

loofboomsoorten zullen eerder gespaard worden waardoor hun aandeel in de toekomst zal toenemen :  Zomereik, 

gewone es, zoete kers, haagbeuk, berk. In 2002 werd een eerste sterke dunning uitgevoerd in een deel van het 

bos (percelen 6 tot 11). Het kapkwantum zal de eerste 10 jaar hoger zijn dan de aanwas omdat vele zware exoten 

uit het bos zullen verwijderd worden. De houtvoorraad zal hierdoor afnemen zodat het bos een meer 

ongelijkjarig en ongelijkvormig aspect kan krijgen. Tegen 2020 wordt verwacht dat het bos voor 70-80% uit 

inheemse boomsoorten zal bestaan (nu een kleine 50%). 

Kapkwantum 
De gemiddelde jaarlijkse volume-aanwas wordt, gelet op de rijke standplaats, geschat op 7 m³/ha/jaar (bron: de 

beheervisie voor openbare bossen) of ± 280 m³/jaar. 

Op basis van het gemiddelde bestandsvolume (zie 2.3.2.3. Dendrometrische gegevens) en de oppervlakte van de 

bestanden kan berekend worden hoeveel hout zal gekapt worden bij het uitvoeren van de omvormingen en het 

creëren van open plekken. 

Per dunningsomloop zal ongeveer de aanwas van het bos tussen twee ingrepen (= 4 jaar) geoogst worden. Dit 

betekent dat steeds een goede 1.000 kubieke meter hout zal geoogst worden. Dit volume zal grotendeels uit 

exoten bestaan (Amerikaanse eik, tamme kastanje, Corsicaanse den). Bestanden waaruit de kaprijpe exoten 

verwijderd zijn zullen bij een volgende dunning minder houtoogst leveren. 

 

De jacht wordt niet meer verpacht in het Helleketelbos. 

3.2 Beheerdoelstellingen m.b.t. de ecologische functie  

Het Helleketelbos is een belangrijk natuurgebied in West-Vlaanderen. Het is dan ook voorgesteld als Europees 

Habitatgebied.  

Van groot belang zijn de oudere loofbosbestanden (grotendeels altijd bos geweest) met fraaie voorjaarsflora en 

de aanwezige beekvalleitjes. Deze waarde zal nog toenemen door het verhogen van het aandeel inheemse 

boomsoorten. In de beekvallei is het de bedoeling het beekbegeleidend essenbos beter te ontwikkelen 

(verwijderen van soorten als kastanje en lork en van gewone esdoorn). Het verwijderen van de exoten zal leiden 

tot de creatie van tijdelijke open plekken van diverse grootte (tot 10tal are) in quasi alle bestanden.  

Omwille van de kleine oppervlakte van het bos, de botanische waarde en de versnippering die het bos nu reeds 

kenmerkt worden geen grote permanente open plekken in het Helleketelbos voorzien (uitz. kleine open plek in 

1a).   

 

Voor de naaldboombestanden wordt geopteerd voor een geleidelijke omvorming naar loofbos via geregelde 

dunningen. Natuurlijke verjonging van loofbomen wordt nagestreefd, hoewel kleinschalige aanplantingen niet 

onmogelijk zijn. 

Dood hout wordt enkel verwijderd of geveld om veiligheidsredenen. Het aandeel dood hout zal de komende twee 

decennia minstens verdrievoudigen en zeker 4 procent van de bosvoorraad innemen. 
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De ecologische waarde van het gebied wordt nog vergroot door interessante fauna-elementen. Het voorkomen 

van een gezonde populatie Ree is quasi uniek voor de provincie West-Vlaanderen. Kamsalamander (beschermd 

door Habitat-richtlijn) en hazelworm komen voor in het bosgebied en het bos is één van de meest geschikte 

locaties voor de das, een soort die uit het Heuvelland verdwenen is maar in Noord-Frankrijk op korte afstand nog 

leefbare populaties heeft. 

Op floristisch vlak zijn vooral de voorjaarsflora in het oog springend. De Franse aardkastanje is een bosrandsoort 

die in Vlaanderen een heel beperkt verspreidingsgebied bezit en daarom speciale aandacht verdient. 

 

Rond alle bospoelen wordt de lichtinval verhoogd door het verwijderen van de omstaande bomen. 

Autochtone struiken komen vooral in de bosrand voor. Ook hier worden lichtrijkere situaties door gefaseerd 

kapbeheer nagestreefd. Een gelijkaardig beheer wordt voorzien in de zones waar hazelworm en Franse 

aardkastanje aanwezig zijn (zie verder).  

 

Het voorgestelde beheer zal leiden tot de aanwezigheid van vooral tijdelijke open plekken over een goede vijf 

procent van de bosoppervlakte. 

3.3 Beheerdoelstellingen m.b.t. de sociale en educatieve functie 

Het Helleketelbos is een geliefd wandelbos. De vele horecazaken die rond het domeinbos gelegen zijn trekken 

grote aantallen bezoekers aan. Ook ruiter- en huifkarrecreatie is sterk ontwikkeld in de omgeving.  

Het Helleketelbos is doorkruist door een paar openbare (geasfalteerde) verkeerswegen. De onverharde boswegen 

zijn enkel voor voetgangers toegankelijk. Gezien de beperkte oppervlakte, de versnippering van het bos en de 

aanwezige openbare wegen in en rond het bos is het niet aangewezen om ook nog boswegen voor ruiters of 

fietsers open te stellen. Alle bestaande boswegen worden behouden; aanleg van nieuwe wegen wordt niet 

voorzien. 

In het ecologisch minder kwetsbare naaldbosgedeelte werd een speelbos aangeduid.  

3.4 Beheerdoelstellingen m.b.t. de milieubeschermende functie 

Elk bos oefent een zekere schermfunctie uit. In het bosdecreet worden bossen echter enkel als schermbossen 

aangeduid indien ze een uitgesproken rol vervullen. Volgens VAN LANGENHOVE, 1997 zijn er 4 themagroepen 

van de schermbosfuncties van belang voor Vlaanderen namelijk die met betrekking tot het fysisch milieu 

(bescherming van grond- en oppervlaktewater en bodemerosie), aanleunende schermfuncties (CO2-opslag, 

klimaatbuffering), risicodragende schermfuncties (bescherming luchtkwaliteit en verontreinigde sites) en 

zintuiglijke schermfuncties (bescherming tegen geluidshinder en horizonvervuiling).  

Door de permanente bosaanwezigheid is het risico op erosie van de hellende terreinen quasi nihil. Het 

Helleketelbos vervult een belangrijke erosiebeschermende functie. 

De bescherming van het grondwater door bossen is eerder toe te schrijven aan het feit dat de gronden dan niet 

door de landbouw gebruikt worden en er in de bosbouw geen pesticiden en meststoffen, en een minimum aan 

herbiciden, worden gebruikt. 

3.5 Beheerdoelstellingen m.b.t. de wetenschappelijke functie 

Het Helleketelbos bevat geen bosreservaten. Occasioneel gebeuren wetenschappelijke inventarisaties in het bos 

(o.a. amfibieën, vleermuizen, floristische inventarisatie). Deze inventarisaties worden door het Bosbeheer steeds 

toegelaten en, indien mogelijk, mee praktisch ondersteund. Uit deze gegevens kunnen de effecten van het 

gevoerde beheer opgevolgd worden en kunnen  nieuwe beheersopties ontwikkeld worden. In 2003 liep een 

onderzoek naar het effect van de reepopulatie op de vegetatie.  Hieruit bleek dat de impact heel belangrijk is en 

dat afrastering onontbeerlijk is om jonge bomen te laten opgroeien. 

Het Helleketelbos herbergt een mooie hoeveelheid autochtone bomen en struiken (zie 2.3.3.3).  

 

Een deel van bestand 5a zal om wetenschappelijke en cultuurhistorische redenen terug in klassiek 

middelhoutbeheer opgenomen worden. Bestand 1c wordt om gelijkaardige redenen als hakhout beheerd. 
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Deel 4 :  Beheermaatregelen 

4.1 Bosverjonging 

In Helleketelbos wordt maximaal gebruik gemaakt van natuurlijke verjonging. 

 

Kunstmatige verjonging blijft tot een minimum beperkt. 

In bestand 1c werd een aanplanting van grauwe abeel (fastigiate vorm) recent gekapt en vervangen door een 500-

tal zwarte elzen van lokale (autochtone) herkomst. 

Enkele bestanden liggen kaal na kap van kwalitatief slechte lorken (stormschade). Het betreft bestanden 12 e 

(uitgestelde kap van 1999) en 11b (klein naaldbestand dat, op enkele overstaanders van lork en douglas na, 

geheel gekapt werd in 2002). In beide gevallen wordt niet heraangeplant maar gewacht op het vestigen van 

natuurlijke verjonging. De verwachting is dat deze van gemengde vorm zal zijn met vooral berk, gewone 

esdoorn, kastanje, es (langs beekje), lork en wat douglas. Indien de natuurlijke verjonging uitblijft, kan een 

groepje zomer- of wintereik ingeplant worden (maximum 25 are). 

De komende twintig jaar worden geen nieuwe eindkappen voorzien. Geregelde dunningen moeten resulteren in 

de creatie van een groepsgewijs tot individueel gemengd loofboomhooghout. Hierbij worden de inheemse 

boomsoorten bevoordeeld ten opzichte van exoten als Amerikaanse eik, Tamme kastanje en diverse 

naaldboomsoorten.  

Waar mogelijk wordt de gewone es bevoordeeld. Dit is het geval in de valleibodems (grens tussen percelen 8,9 

en 10 voornamelijk). Hier wordt de esdoornverjonging verwijderd ten voordele van es en begeleiders. Elders 

worden de aanwezige essen maximaal behouden als zaadbron. 

In de andere, meestal drogere bosbestanden wordt de gewone esdoorn als belangrijke hoofdboomsoort behouden. 

Een flink deel van de houtoogst bosfunctie zal in de toekomst van deze boomsoort afkomstig zijn. Deze 

boomsoort is relatief zuurtolerant, zorgt voor een goede strooiselkwaliteit, verjongt en groeit snel en bezit een 

goede houtkwaliteit. Bij het beheer zal er wel op toegezien worden dat de esdoorn niet verder gaat uitbreiden ten 

koste van andere inheemse soorten. Desnoods zal voor kunstmatige verjonging (aanplanten) van deze soorten 

geopteerd worden.  

Omdat er tijdens de duur van dit beheersplan geen aanplantingen meer voorzien zijn en er geopteerd is om dit 

bos natuurlijk te laten verjongen, is het bosverjongingsprogramma in feite opgenomen in de kapregeling. Door 

de natuurlijke verjonging licht en ruimte te geven, zal dit bos verjongen. De natuurlijke verjonging is globaal 

gezien heel bruikbaar in het Helleketelbos. Wildschade door ree kan voor problemen zorgen. 

4.2 Bosomvorming 

De omvorming van het naaldhout naar een gemengd naald- en loofbos gebeurt door bij de dunningen de 

aanwezige loofbomen te bevoordelen en natuurlijke verjonging van loofbomen te stimuleren.  

Eventueel worden kleine groepen (maximum 25are) loofbomen ingeplant. Hierbij wordt in eerste instantie aan 

de zomereik gedacht. 

In bestanden 11b en 12 e wordt geopteerd voor natuurlijke verjonging na kap van de meeste naaldbomen. 

 

De loofbestanden worden als dusdanig behouden. Bij de dunningen wordt het aandeel aan inheemse soorten door 

selectieve verwijdering van exoten opgetrokken. Te grote dominantie (>70% stamtal of >50% grondvlak) van 

gewone esdoorn wordt waar nodig door actief ingrijpen (kappen esdoorn en/of planten andere soorten) 

vermeden.  

In bestand 1c wordt een groep grauwe abeel vervangen door zwarte els van autochtone herkomst. 

 

Gedurende de loop van het beheerplan zal het aandeel inheemse soorten in de voorraad stijgen van 50 procent nu 

tot minstens 70 procent in 2023. 

4.3 Bebossingswerken 

Echte bebossingswerken zijn niet voorzien. 



Deel 4 : Beheermaatregelen 

 

Helleketelbos 
55 

4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 

In de jonge aanplantingen (perceel 1) zal, indien nodig, ingeboet worden. Een afrastering van de bestanden wordt 

overwogen om schade door reewild te vermijden.  

Een door reevraat ontstane open plek in bestand 1b wordt als dusdanig behouden.  

 

Indien de reewildstand dit zou noodzaken zullen verschillende delen van de andere percelen afgerasterd worden 

om de natuurlijke verjonging van het bos een kans te geven. Deze rasters zullen in principe een tiental jaar 

blijven staan tot de verjonging gevrijwaard is van wildschade. 

 

In 2006 wordt het herstel van middelhoutbeheer in een deel van bestand 5a voorzien. Het overblijvende 

overjaarse hakhout zal afgezet worden en in de boomlaag zal een sterke dunning gebeuren.   

Bestand 1c bestaat uit jonge es en zwarte els en zal als hakhout beheerd worden. De omloop wordt op 16 of 24 

jaar gebracht (2 of 3 hakken). 

 

Bestand 5b wordt gezuiverd en een eerste maal gedund in 2014. Perceel 1 wordt voor het eerst gedund in 2022. 

Voordien worden de nodige vormsnoei en zuiveringen uitgevoerd. 

In bestanden 11b en 12 e wordt geopteerd voor natuurlijke verjonging. Eind 2001 werden de bramen geklepeld 

om deze verjonging kans op slagen te geven.  

 

Bosbouwkundige ingrepen (snoei, vrijstellen, zuiveren, inplanten) worden zo veel mogelijk beperkt (liefst geen 

ingrepen tenzij echt nodig).  

  

In de oudere bestanden wordt de natuurlijke verjonging extensief verpleegd door het vrijstellen van kwalitatief 

goede toekomstelementen. Sterke dunningen moeten de mogelijkheden tot natuurlijke verjonging verhogen. 

 

Een behoud van de lichtminnende autochtone struiksoorten in de overgang tussen oud en nieuw bos wordt 

nagestreefd. Hiertoe wordt een lichtrijke interne bosrand tussen beide bosdelen voorzien. In bestand 2a wordt 

hiertoe een geregeld afzetten van het hakhout in de rand met perceel 1 voorzien. 

4.5 Kapregeling 

De bedrijfsvorm voor het Helleketelbos blijft hooghout. In bestand 5a wordt het historische middelhoutbeheer  

hersteld over de kleine helft van de oppervlakte (zone rond bestand 5b). De omlooptijd voor dit middelhout zal 

16 of 24 jaar bedragen. 

Er worden in de kapregeling geen eindkappen voorzien. Amerikaanse eik wordt geoogst bij een na te streven 

eindomtrek van minimum 150 centimeter. Bij esdoorn wordt een omtrek van 120 tot 150 cm nagestreefd.  

De naaldboombestanden worden geregeld gedund en ook hier wordt de optie genomen om deze bestanden nog 

minstens 20 jaar te behouden. 

 

Als gevolg van de individuele en groepsgewijze houtoogst zal de verjonging zeer kleinschalig gebeuren.   

  

Op bestanden 1a-b-c en 5b na zijn alle bestanden ouder dan 50 jaar. Tot op heden werd het loofbos om de 9 jaar 

gedund en het naaldbos om de drie jaar. Aangezien er drie reeksen waren werd er om de drie jaar gedund in het 

bos. De praktijk wees uit dat dit veelal leidde tot een bijna jaarlijkse verstoring van het bos voor uitvoering van 

houtexploitatie. Tevens werd vastgesteld dat de interesse voor het hout in dit afgelegen boscomplex zeer beperkt 

was. Naast de ligging speelde het beperkte aanbod hier ongetwijfeld ook een rol. 

Om verschillende redenen wordt daarom nu geopteerd voor twee reeksen en een omlooptijd van 8 jaar voor alle 

bestanden. Dit zou volgende voordelen moeten hebben : 

• Minder verstoring van het bosecosysteem door exploitatie 

• Meer interesse voor de houtverkoop door aanbod van grotere kwantiteiten  

• Meer kans op vorming van dood hout door spontane sterfte (kwijnende bomen werden frequent met de vele 

dunningen weggenomen) 

• Minder frequente schade aan boswegen 

• Makkelijker controle van de exploitatie en ruiming door beperking van de jaarlijkse houtverkoop tot enkele 

bossen in de houtvesterij 

• Beter rendement van het bosbedrijf 
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Het Helleketelbos is ingedeeld in 2 reeksen. Reeks 1 (20,34 ha) bestaat uit de percelen 1 tot 5; reeks 2 (21,56 ha) 

uit de percelen 6 tot 15.  

De exploitatietabel is in tabel 4.1 weergegeven.  

 

Legende kapregeling 

 

x = dunningskap 

o = facultatieve dunningskap 

h = hakhoutkap 

Tabel 4-1 Kapregeling 

Bestands-

nummer 

opp. (are) Heersende 

boomsoort 

Aan- 

Plantj 

20

03 

20

04 

20

05 

20

06 

20

07 

20

08 

20

09 

20

10 

20

11 

20

12 

20

13 

20

14 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

20

20 

20

21 

20

22 

                        

1a 1.85 LH '94-'96                    X 

1b 2.56 LH '94                    X 

1c 0.88 LH '94-'02    h        h          H 

2a 6.68 AE,zE     X        X        X 

             3a 1.81 TKa, zE     X        X        X 

4a 2.30 AE     X        X        X 

5a 3.63 PC, tKa     X        X        X 

5b 0.23 Es '87            X        X 

6a 0.63 PC, PS         X        X     

7a 0.97 ZE         X        X     

8a 1.94 L, zE         X        X     

9a 1.87 TKa, zE         X        X     

9b 0.85 Do, L         X        X     

9c 0.23 TKa, zE         X        X     

10a 0.75 TKa, zE         X        X     

11a 1.07 TKa, zE         X        X     

11b 0.17 Ed, L         X        X     

12a 0.58 Do, l         X        X     

12b 0.17 PS         X        X     

12c 0.66 L, tKa         X        X     

12d 0.53 AE, tKa         X        X     

12e 0.53 L         X        X     

12f 0.48 PS, zE         X        X     

13a 3.23 PS, PC         X        X     

14a 6.09 TKa, zE         X        X     

15a 1.54 AE, zE         X        X     

                        

Totaal 42.21                       

4.6 Bosexploitatie 

Het Helleketelbos is getypeerd door de aanwezigheid van interessante voorjaarsflora. De zandleembodems 

(textuursymbool L) zijn meestal sterk gleyig en gevoelig voor bodemcompactie. Om deze redenen wordt het 

inrichten van vaste exploitatiewegen in het loofbosgedeelte van Helleketelbos voorzien. Tractoren en andere 

machines mogen deze wegen niet verlaten. Gevelde bomen dienen met het paard of met de lier tot op deze 

wegen gebracht. De ruimingswegen liggen een 50 à 60 meter uit elkaar zodat elke boom op maximum dertig 

meter van een uitsleeppiste staat. Ruimingswegen en belangrijke wandelwegen worden zoveel als mogelijk van 

elkaar gescheiden. De ruimingspistes worden niet als wandelweg voorzien (geen onderhoud na exploitatie). De 

hoofdtoegangswegen worden dermate ingericht dat ze voor zwaar vervoer (houtafvoer) geschikt worden (weg bij 

perceel 1 en de Oude Vijfgemetenstraat). Door de beekvallei worden geen pistes voorzien.   

 

De meeste bestaande wandelwegen worden zowel voor recreatie als houtexploitatie gebruikt. Zij worden 

wanneer nodig hersteld. Na elke exploitatie wordt de toestand van de wegen geïnventariseerd en de nodige 

herstelmaatregelen uitgevoerd. Een goed wegennet zorgt ervoor dat zowel recreanten als exploitanten maximaal 

op deze wegen blijven en verminderen aldus schade en verstoring (sluikpaden, verbreding van wegen,…) in de 

bestanden zelf. 

 

In alle bestanden geldt een schoontijd van 1 april tot 30 juni. In deze periode mag niet geveld noch geruimd 

worden in het bos. Deze schoontijd kan ten allen tijde aangepast worden indien dit om 

natuurbeschermingsredenen nodig zou zijn (vb dassenburcht of paddentrek in bepaalde zone). 
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Kaart 4-1 Exploitatiepistes in Helleketelbos 
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4.7 Brandpreventie 

Gezien de standplaatsomstandigheden worden hier geen bijzondere maatregelen voorzien. 

4.8 Open plekken 

Sterkere dunningen moeten de lichtinval in het bos plaatselijk (tijdelijk) verhogen wat diverse organismen meer 

levenskansen moet schenken. Tevens wordt hierdoor de natuurlijke bosverjonging gestimuleerd.  

 

De kap van individuele of groepen kaprijpe bomen (vooral exoten) zal zorgen voor een doorbreking van het 

gesloten kronendak. Her en der zullen groepjes natuurlijke verjonging opduiken die de heterogeniteit van het bos 

sterk zullen vergroten. Opeenvolgende dunningen zullen aldus zorgen voor een structuurrijk bos met nieuwe 

open plekken (en plekjes), gesloten verjongingsgroepen en eerder open oudere bosgedeelten. 

Dergelijk bos biedt meer kansen aan diverse organismen en zal waarschijnlijk ook bij de recreant beter in de 

smaak vallen. 

 

Perceel 12 strekt zich uit rond een hoppeveld. De bosrand zal hier een maaibeheer krijgen met het oog op het 

creëren van een goed biotoop voor hazelworm en Franse aardkastanje. 

Bestanden 11b en 12
 
e ligt er na sterke windval ongeveer kaal bij en kunnen spontaan evolueren.  

Op perceel 1b is een open plek van een vijftiental are ontstaan door reevraat. Deze zone wordt via jaarlijks 

maaibeheer open gehouden. 

Grote open plekken worden gelet op de kleine en versnipperde bosoppervlakte en de vele randwerking niet 

voorzien. 

Via bosrandbeheer (zie 4.9) worden ook nog wat lichtrijke zones in het bos gecreëerd. 

De totale oppervlakte aan permanente open plekken (poelen, bosranden met specifiek beheer en zone in 1b) 

bedraagt ongeveer 0,5 hectare of … procent van de bosoppervlakte. 

Alle hierboven vermelde ingrepen zullen resulteren in de aanwezigheid van een goede 5 procent vooral tijdelijke 

open plekken in het bos. 

4.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling 

In de bosranden van Helleketelbos werden diverse exemplaren van autochtone bomen en struiken aangetroffen. 

Om deze soorten te behouden dient een lichtrijke situatie in stand gehouden te worden. Een geregelde 

hakhoutkap van de bosrand (periodiciteit 5-10 jaar) en een eventueel maaibeheer (bramen) moet het behoud en 

de zaadzetting van deze soorten verzekeren. Vooral de zone tussen percelen 1 en 2 is hiervoor belangrijk en 

geschikt.  

Waar de bosrand aan landbouwzones grenst wordt een strook van een vijftal meter breed voorzien waarin echte 

struiksoorten kunnen gedijen. Omwille van goed nabuurschap (en minder onderhoudskosten) wordt hier geen 

hakhout van kastanje, esdoorn, edm voorzien. Stronken van deze soorten worden afgezet. De aldus gecreëerde 

open ruimte wordt hopelijk spontaan door soorten als sleedoorn, meidoorn of wilde rozen ingenomen. Waar 

nodig kan  plantsoen van autochtone herkomst ingeplant worden. 

4.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en fauna 

Door de aanleg van vaste exploitatiewegen wordt gepoogd het effect van bosexploitatie op de flora tot een 

minimum te beperken.  

Met het voorgestelde bosbeheer wordt een meer ongelijkjarig gemengd bos gedomineerd door inheemse soorten 

nagestreefd. Dit beheer zou de uitbreiding van de aanwezige voorjaarsflora en oude bosplanten met zich mee 

moeten brengen.  

 

Bijzondere aandacht verdienen enkele fauna-elementen. Hazelworm komt voor in de randen van perceel 12. Hier 

wordt best een halfopen bosstructuur nagestreefd. Open zonnige plekken afgewisseld met dichte vegetatie 

(schuilplaatsen) moeten de overlevingskansen van de soort verbeteren. Gefaseerd maaibeheer zal ingesteld 

worden in deze zone.  

 

Voor de kamsalamander (een Habitat-soort) en andere amfibieën wordt de aanleg en het onderhoud van enkele 

poelen in het bos voorzien (bestanden 1a, 1b, 6a, 10a, 15a). De poelen in Helleketelbos herbergen de 

soortenrijkste populaties amfibieën van West-Vlaanderen (mededeling O. Dochy). De poelen zullen een beheer 

krijgen dat ze geschikt houdt als voortplantingsplaats voor amfibieën. Daartoe zullen alle poelen geruimd 

worden en zal door kap van omstaande bomen de lichttoevoer naar de poelen verbeterd worden. Het 
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poelenbeheer en monitoring gebeurt in samenspraak met de milieudienst van Poperinge en het Regionaal 

landschap. 

 

De aanwezigheid van ree noopt tot wildbescherming bij aanplant (afrasteren of individuele wildbescherming met 

kokers). De aanwezige bramen en adelaarsvaren bieden voldoende dekking voor deze dieren.  

 
Franse aardkastanje komt net als hazelworm in de rand van bestand 12c voor. Het voortbestaan van deze voor 

Vlaanderen erg zeldzame schermbloemige vergt een bosrandbeheer dat ook voor hazelworm positief is.  

4.11 Dood hout en oude bomen 

Er wordt getracht het dood hout zo veel mogelijk in het bos te laten. Bij de dunningen worden dode en stervende 

bomen niet verwijderd. Geleidelijk aan zal het aanbod aan staand en liggend dood hout aldus toenemen. 

Kwijnende of dode bomen die een potentieel gevaar voor de recreanten opleveren zullen ofwel verkocht worden 

ofwel na verwijdering van de kroon of velling van de boom als dood hout in het bos achterblijven. Langs de 

boswegen zal jaarlijks uitgekeken worden naar potentieel gevaarlijke bomen. De hoeveelheid dood hout zal op 

20 jaar tijd zeker verdubbelen. Waarschijnlijk zal de richtnorm van 4% (van het bestandsvolume) dood hout 

gehaald worden. 

Oude zomereiken worden zo lang mogelijk op stam gehouden. In bestanden 8a en 10a komen de oudste en dikste 

zomereiken voor. Eén boom heeft reeds monumentale afmetingen en staat vermeld op de kaart in hoofdstuk 2. 

Het is de bedoeling dat een deel van deze bomen niet meer geoogst worden. 

Nergens worden eindkappen voorzien, zodat in alle bestanden de aanwezige bomen ouder en dikker kunnen 

worden. In de loop van het beheerplan (na kap 2010) zullen in de oudere loofbestanden bomen en boomgroepen 

aangeduid worden die voorbestemd zijn om tot hun fysische kaprijpheid in het bos te blijven staan. Op termijn 

zullen deze bomen mee zorgen voor de verhoging van het aandeel dood hout in het bos.  

Een onderzoek naar zomerverblijfplaatsen voor vleermuizen wees op de aanwezigheid van een kolonie in een 

oude Amerikaanse eik. Deze boom was reeds gemerkt om verkocht te worden eind 2001. Met de koper werd 

afgesproken om betrokken boom niet te vellen. Gelijkaardige situaties kunnen ook in de toekomst zorgen voor 

behoud van kaprijpe exoten.  

Merkwaardige bomen zullen ook om esthetische redenen in het bos gehouden worden. Deze bomen zullen via 

gerichte ingrepen (vb kap van nabije bomen) dermate geaccentueerd worden dat ze de recreatieve waarde van 

het bos zullen verhogen. Deze bomen kunnen ook exoten zijn (vb mooie tamme kastanje in bestand 5a; wordt 

overstaander in middelhoutbeheer). 

4.12 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de toegankelijkheid 

4.12.1 Plan wegennet - opengestelde boswegen 

Het Helleketelbos is gemakkelijk te bereiken zowel langs de Vijfgemetenstraat (vanuit Poperinge)  als langs de 

Stoppelweg of Vuileseulestraat (vanuit Abele).  

Een officiële parking (eigendom van het OCMW Poperinge en beheerd door de stad Poperinge)  is voorzien bij 

de Boshoeve. Privé-parkeergelegenheid is aanwezig bij de diverse horecazaken in de omgeving. 

 

De toegankelijkheid van het Helleketelbos wordt beschreven in het toegankelijkheidsreglement dat in bijlage 6 

aan dit beheersplan is toegevoegd. Op kaart 4.2. zijn de wegen in functie van hun toegankelijkheid 

weergegeven.  

Alle boswegen zijn voor wandelaars opengesteld. Ruiters en fietsers worden niet toegelaten op de boswegen en 

dienen zich op de openbare verkeerswegen op te houden. 

 

Door de stad Poperinge is een bomenleerpad in Helleketelbos aangelegd. Het boekje is te bekomen bij de 

toeristische dienst van Poperinge. 

 

Door de afdeling Bos en Groen werd een gewone folder opgemaakt. Deze is vanaf 2003 beschikbaar.  

Het Regionale Landschap Westvlaamse Heuvels voorziet een cultuurhistorische wandeling in en rond 

Helleketelbos. Het historische hak- en middelhoutbeheer zal in het bos lokaal hersteld worden om er de bezoeker 

terug kennis mee te laten maken. 

Geregeld worden geleide wandelingen voorzien in afspraak met gemeente en RLWH. 
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De wandelingen worden aan de infoborden in het bos aangekondigd. 

 

Kaart 4-2 Opengestelde wegen en speelzones in Helleketelbos 

 

 

4.12.2 Speelzones 

In een ecologisch minder waardevol naaldbos (bestand 13a) is een speelzone voorzien.  

4.12.3 Recreatieve infrastructuur 

De recreatieve infrastructuur wordt eerder beperkt gehouden. In het bos zijn twee schuilhutten aanwezig. Deze 

worden beheerd door de stad Poperinge.  In het bos zijn 13 rustbanken voorzien. Deze worden behouden en 

zullen hersteld worden indien dit nodig blijkt. 

Vijf infoborden werden bij de diverse ingangen van het bos geplaatst en maken de bezoeker wegwijs in het 

domeinbos. 

 

In en rond het bos werden toeristische wegwijzers door de stad Poperinge aangebracht. 

Het Grote Routepad GR5 doorkruist het bos eveneens. 

4.13 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de jacht 

De jacht is niet verpacht in het Helleketelbos. Het bos ligt in de WBE Hoppeland. 

4.14 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de visserij 

Geen 

4.15 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. gebruik niet-houtige bosproducten 

In samenwerking met het Regionaal Landschap en eventuele andere overheidsdiensten zal jaarlijks zaad van 

autochtone bomen en struiken geoogst worden in het bos.  



Bijlagen 

 

Helleketelbos 
61 

4.16 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. cultuurhistorische elementen 

Geen specifieke richtlijnen voor Helleketelbos.  

In delen van bestand 5a zal gepoogd worden het vroegere middelhoutbeheer te herstellen. Het nog aanwezige 

oude (kastanje)hakhout zal terug afgezet worden en tegelijkertijd zal een sterke dunning in het opperhout 

gebeuren. In bestand 1c wordt een hakhoutbeheer voorzien. De omloop wordt voorlopig op 16 jaar gesteld (om 

acht jaar helft bestand kappen) maar kan op 24 jaar gebracht worden (een derde kappen om de acht jaar). De 

groeisnelheid van het hakhout zal de uiteindelijke omlooptijd vastleggen. Beide bestanden zullen door een 

educatief wandelpad (realisatie Regionaal Landschap) verbonden worden. 

4.17 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de milieubeschermende functie 

Bijzondere aandacht moet besteed worden aan het oplossen van de problematiek van het lozen van ongezuiverd 

afvalwater in de beken door omliggende woningen en horecazaken.  

4.18 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de wetenschappelijke functie 

Er zijn geen maatregelen i.v.m. de wetenschappelijke functie opgenomen in dit beheerplan. Bos en Groen 

engageert zich ertoe steun te verlenen aan organisaties die onderzoek in het bos wensen uit te voeren.  

4.19 Werken die de biotische of abiotische toestand van het bos wijzigen  

4.19.1  Reliëf 

Het aanwezige (micro)reliëf moet behouden blijven. Er zullen geen werken meer uitgevoerd die invloed hebben 

op het reliëf.  

4.19.2 Drainage 

Drainage van het bos is niet voorzien. Wel zal het waterlopensysteem (zie kaart) in stand gehouden worden door 

geregeld manueel ruimen van de bestaande grachten. Waar exploitatiewegen of gewone wegen waterlopen 

kruisen wordt een betonnen duiker voorzien. Om de twee jaar en na elke exploitatie worden de duikers nagezien. 

4.19.3 Regime van de waterlopen 

Het regime van de waterlopen wordt ongewijzigd bewaard. De bestaande grachten en de beekloop worden 

regelmatig geruimd. Een drietal keer per jaar wordt het takhout uit de duikers verwijderd. 

4.19.4  Strooiseluitbating 

Niet aan de orde 

4.19.5 Bemesting 

Er wordt geen bemesting voorzien in dit beheersplan.  
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4.20 Planning van de beheerwerken 

Tabel 4.2 brengt een overzicht van alle beheermaatregelen die de komende 10 jaar voorzien worden. In 2011 

volgt dan evaluatiemoment en een opmaak van nieuwe kalender voor het volgend decennium.  

Tabel 4-2 

 

1) Jaarlijks terugkerende beheerwerken - 2002-2011 

 Code Perceel Hoeveelh. Type werk Mandag 

 241  41 Ha Mech. distel-, hop- & braambestrijding langs bosgrenzen 15 

 301  4000m Afzetten hakhout langs grenzen t.v.v. autocht. struiken 

(800m/j.) 

20 

 451  0,40 Ha Maaien en afvoeren grazige vegetatie in perceel 1b 5 

 511  1400m Manueel onderhoud van de Bommelaarsbeek 5 

 614  6500m Onderhoud onverharde recreatieve wegen ( o.m. klepelen 

) 

10 

 623  30 stuks Onderhoud toerist. infra. (slagbomen, banken, 

infoborden,…) 

6 

 630  41 Ha Opruimen van recreatieafval & zwerfvuil 6 

 710  36 Ha Opvolgen natuurlijke bosverjonging (monitoring & kleine 

werken) 

5 

 

 

2) Specifieke beheerwerken 

Jaar Code Perceel Hoeveelh. Type werk Mandag 

2002 100 11b,12e 0,70Ha Bevorderen natuurlijke inzaai 5 

 102 1c 0,20Ha Voorbereiding & herbebossing met zwarte els 8 

 301 7a,8a 300m. Maaien en/of opsnoei bosranden 10 

 421.1 1b 1 Aanleg poel Aannem. 

 421.2 6a,10a 3 Ruimen poelen Aannem. 

 429 6a,10a 3 Vegetatiebeheer rondom poelen 8 

 450 5a,15a  700m. Vrijwaring nat. Vegetatie bosranden 4 

 506 2,4,5,14 8 Onderhoud duikers Aannem. 

 511 3a 350m Ruimen afwateringsgrachten Aannem. 

 511 2,3,4,5,14 600m Manueel ruimen afwateringsgrachten 16 

 634 5a,15a 700m Opsnoei mantelvegetatie met takkenschaar Aannem. 

      

2003 103 1c 0,50Ha Inboeten met hakhoutsoorten (zwarte els, lijsterbes, 

esdoorn) 

5 

 421.2 15a 2 Ruimen poelen Aannem. 

 429 15a 2 Vegetatiebeheer rondom poelen 8 

 442 9a,12e 2 Aanleg rasters >< vraatschade reewild 6 

 450 12b,c,f 100m² Maaibeheer ter bescherming fauna & flora 2 

 511 12f,13a 400m Ruimen afwateringsgrachten Aannem. 

 634 1a,1b,5a 400m Opsnoei mantelvegetatie met takkenschaar Aannem. 

      

2004 211 2a-15a 36Ha Nabehandeling prunusbestrijding Aannem. 

 230 1b 1,50Ha Snoeien van de toekomstbomen Aannem. 

 429 1,6,10 4 Vegetatiebeheer rondom poelen 6 

 442 2,3,4,5 400m Plaatsing reewildspiegels langs de Stoppelweg 6 

 450 1c,2a 300m Vrijstellen (maaien) ter berscherming van autochtone 

struiken 

3 

 505 9,10,11,12 5m Heraanleg duiker van de Bommelaarsbeek Aannem. 
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2) Specifieke beheerwerken 

Jaar Code Perceel Hoeveelh. Type werk Mandag 

 511 2,3,4,5,14 600m Manueel ruimen afwateringsgrachten & herstel duikers Aannem. 

 634 5a,15a 700m Opsnoei mantelvegetatie met takkenschaar Aannem. 

      

2005 103 8a-12e 6,00Ha Inboeten van groter bosplantsoen voorzien van 

beschermkoker 

10 

  2a-5a 14,00Ha Houthamering 5 

 301 2a-5a 14,00Ha Afzetten hakhout na houthamering (plaatselijk: na 

overleg) 

Aannem. 

 429 1,6,10,15 6 Vegetatiebeheer rondom poelen 6 

 442 9a,12e 2 Onderhoud voorzieningen tegen vraat 1 

 450 12b,c,f 100m² Maaibeheer ter bescherming fauna & flora 2 

 502 2a-5a 1300m Aanleg uitsleeppistes (afzetten klein hh. & maaien 

bramen) 

15 

 634 1a,b,5a 600m Opsnoei mantelvegetatie met takkenschaar Aannem. 

      

2006 220 5b 0,23Ha Zuiveren 4 

  2a-5a 14,00Ha Houtkapping & exploitatie Exploit. 

 230 1a,1b 2,50Ha Snoeien van de toekomstbomen Aannem. 

 232 2a-5a 600m Snoeien langs Stoppelweg om veiligheidsredenen Aannem. 

 301 1c  0,25Ha Afzetten hakhout 10 

 429 1,6,10,15 6 Vegetatiebeheer rondom poelen 4 

 450 1c,2a 300m Vrijstellen (maaien) ter bescherming van autochtone 

struiken 

3 

 511 12,13,14 600m Manueel ruimen afwateringsgrachten Aannem. 

 634 5a,15a 700m Opsnoei mantelvegetatie met takkenschaar Aannem. 

      

2007 100 2a-5a 14,00Ha Bevorderen natuurlijke inzaai 10 

 429 1,6,1015 6 Vegetatiebeheer rondom poelen 4 

 442 8a-12e diversen Onderhoud voorzieningen tegen vraat 4 

 450 12b,c,f 100m² Maaibeheer ter bescherming fauna & flora 2 

 502 2a-5a 11 Afsluiten uitsleeppistes + herstel recreatieve wegen 15 

 506 2a-5a 6 Onderhoud duikers Aannem. 

 511 2a-5a 500m Manueel ruimen afwateringsgrachten Aannem. 

 634 1a,b,5a,b 900m Opsnoei mantelvegetatie met takkenschaar Aannem. 

      

2008 230 1a,1b 3,00Ha Snoeien toekomstbomen Aannem. 

 232 6a,10a,15a 450m. Snoeien langs openbare wegen om veiligheidsredenen Aannem. 

 429 1,6,10,15  6 Vegetatiebeheer rondom poelen 4 

 450 1c,2a 300m Vrijstellen (maaien) ter vrijwaring autochtone struiken 3 

 511 12a-14a 600m Manueel ruimen afwateringsgrachten Aannem. 

 634 5a,15a 700m Opsnoei mantelvegetatie met takkenschaar Aannem. 

      

2009 103 2a-5a 14,00Ha Inboeten van groot bosplantsoen voorzien van 

beschermkoker 

20 

  7a-15a 14,50Ha Houthamering 5 

 301 7a-15a 14,50Ha Afzetten hakhout na houthamering (plaatselijk: na 

overleg) 

Aannem. 

 429 1,6,10,15 6 Vegetatiebeheer rondom poelen 4 

 442 2a-12e diversen Onderhoud voorzieningen tegen vraat 6 

 450 12b,c,f 100m² Maaibeheer ter bescherming fauna & flora 2 

 502 8a-15a 1600m Aanleg uitsleeppistes (afzetten klein hh. & maaien 

bramen) 

20 
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2) Specifieke beheerwerken 

Jaar Code Perceel Hoeveelh. Type werk Mandag 

 634 1a,b,5a,b 900m Opsnoei mantelvegetatie met takkenschaar Aannem. 

      

2010  7a-15a 14,50Ha Houtkapping & exploitatie Exploita. 

 232 2a-5a 600m Snoeien langs Stoppelweg om veiligheidsredenen Aannem. 

 429 1,6,10,15 6 Vegetatiebeheer rondom poelen 4 

 450 1c,2a 300m Vrijstellen (maaien) ter vrijwaring autochtone struiken 3 

 511 2a-5a 500m Manueel ruimen afwateringsgrachten Aannem. 

 634 5a,15a 700m Opsnoei mantelvegetatie met takkenschaar Aannem. 

      

2011 100 7a-15a 14,50Ha Bevorderen natuurlijke inzaai 10 

 429 1,6,10,15 6 Vegetatiebeheer rondom poelen 4 

 442 2a-12e diversen Onderhoud voorzieningen tegen vraat 6 

 450 12b,c,f 100m² Maaibeheer ter bescherming fauna & flora 2 

 502 8a-15a 13 Afsluiten uitsleeppistes + herstel recreatieve wegen 15 

 506 14 5 Onderhoud duikers Aannem. 

 511 12a-14a 600m Manueel ruimen afwateringsgrachten Aannem. 

 634 1a,b,5a,b 900m Opsnoei mantelvegetatie met takkenschaar Aannem. 

 

Tegen 31/12/2011 een totaalevaluatie inzake het uitgevoerde beheer :  

Mantel- en zoomvegetatie: * tussenevaluatie na kapping 2006: is gevoerde beheer 

afdoend? 

 

Bevordering autochtone struiken: * tussenevaluatie na kapping 2006: inventarisatie & 

vergelijken met rapport Maes & Rövekamp 

 

Poelenbeheer: * jaarlijks opvragen van de inventarisatiegegevens aan 

RLWH & eventueel verwijderen vegetatie uit de 

poel(en) 

 

Beek- en grachtenbeheer: * permanent toezicht opdat bos niet verdroogt  

* eventueel aanleg van stuwtjes 

 

Maaibeheer ter bevordering v. flora: * jaarlijkse telling van bloeiende & vegetatieve Franse 

aardkastanje 

 

Maaibeheer ter bevordering v. fauna: * inventarisatie naar voorkomen hazelworm i.s.m. I.N.  

Fauna & flora algemeen:  * jaarlijkse telling reewildpopulatie i.s.m. WBE-

Hoppeland 

* fauna- en planteninventarisaties i.s.m. met 

Natuurpunt ' De Vlonder ' 

 

Natuurlijke bosverjonging: * jaarlijkse opvolging rond het beekbegeleidend 

essenbos  

* natuurlijke essenverjonging bevoordeligen 

* na 2006 en 2010 evaluatie van de uitgevoerde 

kapping 

 

Exploitatiewijzen: * aanleg uitsleeppistes in de loofhoutpercelen  
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Bijlage 1. Samenvatting per bestand van de bosbouw-opnames 

Overzicht van de algemene bestandskenmerken 

Bestands-
nummer 

Opp. (ha) Bestandstype Leeftijdsklasse Sluitingsgraad Mengingsvorm Bedrijfsvorm 

1a 1,84 loofhout 1-20 < 1/3 stamsgewijs hooghout 

1b 2,54 loofhout 1-20 < 1/3 stamsgewijs hooghout 

1c 0,87 loofhout 1-20 < 1/3 groepsgewijs hooghout 

2a 6,63 loofhout ongelijkjarig > 2/3 stamsgewijs hooghout 

3a 1,80 loofhout ongelijkjarig > 2/3 stamsgewijs hooghout 

4a 2,29 loofhout ongelijkjarig > 2/3 stamsgewijs hooghout 

5a 3,60 loofhout ongelijkjarig > 2/3 stamsgewijs middelhout 

5b 0,23 loofhout 1-20 1/3 - 2/3 homogeen hooghout 

6a 0,63 naaldhout 41-60 > 2/3 groepsgewijs hooghout 

7a 0,96 loofhout + naaldhout ongelijkjarig > 2/3 groepsgewijs hooghout 

8a 1,92 loofhout ongelijkjarig > 2/3 stamsgewijs hooghout 

9a 1,85 loofhout ongelijkjarig > 2/3 stamsgewijs hooghout 

9b 0,84 naaldhout 41-60 > 2/3 stamsgewijs hooghout 

9c 0,22 loofhout ongelijkjarig > 2/3 stamsgewijs hooghout 

10a 0,74 loofhout ongelijkjarig > 2/3 stamsgewijs hooghout 

11a 1,06 loofhout ongelijkjarig > 2/3 stamsgewijs hooghout 

11b 0,16 naaldhout + loofhout ongelijkjarig > 2/3 stamsgewijs hooghout 

12a 0,58 naaldhout 41-60 > 2/3 stamsgewijs hooghout 

12b 0,16 naaldhout 21-40 > 2/3 homogeen hooghout 

12c 0,65 naaldhout 41-60 1/3 - 2/3 homogeen hooghout 

12d 0,53 loofhout ongelijkjarig > 2/3 stamsgewijs hooghout 

12e 0,53 naaldhout + loofhout ongelijkjarig > 2/3 stamsgewijs hooghout 

12f 0,47 naaldhout + loofhout ongelijkjarig > 2/3 stamsgewijs hooghout 

13a 3,21 naaldhout 21-40 1/3 - 2/3 homogeen hooghout 

14a 6,05 loofhout ongelijkjarig > 2/3 stamsgewijs hooghout 

15a 1,52 loofhout ongelijkjarig > 2/3 stamsgewijs hooghout 

 



Bijlagen 

 

Helleketelbos 
66 

Bijlage 2. Lijst plantensoorten  

Soortenlijst op basis van de proefvlakken gelegen in de bosbestanden 

Latijnse naam Nederlandse naam Aantal proefvlakken 

Ribes rubrum Aalbes 1 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 4 

Quercus rubra Ame eik 36 

Prunus serotina Ame vogelkers 23 

Fagus sylvatica Beuk 15 

Juncus conglomeratus Biezeknoppen 1 

Viola riviniana Bleeksporig bosviooltje 1 

Anemone nemorosa Bosanemoon 3 

Carex sylvatica Boszegge 1 

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren 24 

Sarothamnus scoparius Brem 1 

Pinus nigra var. Laricio Corsikaanse den 4 

Pseudotsuga menziesii Douglasspar 3 

Blechnum spicant Dubbelloof 2 

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn 6 

Larix decidua Europese lork 1 

Eurhynchium praelongum Fijn laddermos 8 

Rubus idaeus Framboos 1 

Dicranum Gaffeltandmos (G) 2 

Lophocolea heterophylla Gedrongen kantmos 32 

Geum urbanum Geel nagelkruid 1 

Viburnum opulus Gelderse roos 5 

Heracleum sphondylium Gewone bereklauw 1 

Rubus fruticosus Gewone braam 64 

Fraxinus excelsior Gewone es 33 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn 113 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 21 

Sambucus nigra Gewone vlier 28 

Brachythecium rutabulum Gewoon dikkopmos 6 

Hypnum cupressiforme Gewoon klauwtjesmos 27 

Dicranella heteromalla Gewoon pluisjesmos 30 

Isopterygium elegans Gewoon pronkmos 8 

Atrichum undulatum Gewoon rimpelmos 2 

Mnium hornum Gewoon sterremos 19 

Ulmus minor Gladde iep 1 

Holcus mollis Gladde witbol 4 

Larix kaempferi Goudlork 14 

Circaea lutetiana Groot heksenkruid 1 

Stellaria holostea Grote muur 1 

Pinus sylvestris Grove den 7 

Carpinus betulus Haagbeuk 3 

Polytrichum species Haarmos (G) 3 

Corylus avellana Hazelaar 39 

Ilex aquifolium Hulst 13 

Carex remota IJle zegge 1 

Hypnum species Klauwtjesmos (G) 3 

Vinca minor Kleine maagdenpalm 4 
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Latijnse naam Nederlandse naam Aantal proefvlakken 

Hedera helix Klimop 33 

Ajuga reptans Kruipend zenegroen 1 

Acer platanoides Noorse esdoorn 2 

Juncus effusus Pitrus 6 

Plagiothecium species Platmos (P) 10 

Luzula pilosa Ruige veldbies 1 

Poa trivialis Ruw beemdgras 2 

Betula pendula Ruwe berk 5 

Ulmus glabra Ruwe iep 3 

Deschampsia cespitosa Ruwe smele 2 

Hypericum perforatum Sint-Janskruid 1 

Ranunculus ficaria Speenkruid 1 

Frangula alnus Sporkehout 3 

Agrostis Struisgras (G) 1 

Castanea sativa Tamme kastanje 66 

Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn 2 

Teucrium scorodonia Valse salie 1 

Galium Walstro (G) 1 

Hyacinthoides non-scripta Wilde hyacint 14 

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie 39 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes 14 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring 1 

Betula pubescens Zachte berk 8 

Carex Zegge (G) 1 

Prunus avium Zoete kers 6 

Quercus robur Zomereik 69 

Alnus glutinosa Zwarte els 2 

 

Aanvullende soortenlijst    

 
Langs wegranden ook nog:  Bloedzuring,  

 Kleefkruid,  

 Zevenblad, 

 Bosandoorn 

 

Verder komen ook volgende soorten voor (Lijst uit gids van stadsbestuur Poperinge):  

 

Polygonum cuspidatum  Japanse duizendknoop langs weg tussen bestanden 2a en 4a 

 Klein knopkruid 

 Sneeuwklokje 

Prunella vulgaris Gewone brunel 

Viola reichenbachiana Donkersporig bosviooltje 

Lysimachia nummularia Penningkruid 

 Boswederik 

 Gele dovenetel 

 Lelietje-van-dalen 

 Lievevrouwbedstro 

 Blauwe knoop 

 Boskruiskruid 

 Fraai hertshooi 

 Gevlekt havikskruid 

 Gewone veldbies 

 Gewone vleugeltjesbloem 

 Liggend hertshooi 
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 Mannetjesereprijs 

 Schapezuring 

 Shermhavikskruid 

 Tormentil 

 Bosaardbei 

 Brede wespenorchis 

 Vingerhoedskruid 

 Bosandoorn  langs wegranden in bestanden 1-4 

 Drienerfmuur gezien in bestand 14a 

 Robertskruid langs wegranden in bestanden 1-4 

 Wilgeroosje 

 

 

 Echte koekoeksbloem 

 Gele lis 

 Gewone engelwortel 

 Watermunt 

 Wolfspoot 

 Waterranonkel in veedrinkpoel 
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Bijlage 3. Consultatie van de bevolking 

Publieke participatie 
Bij de totstandkoming van dit beheerplan werd met heel wat personen en instanties overleg gepleegd. Vanuit 

diverse hoek werden gegevens bezorgd die bruikbaar bleken bij de opmaak van het plan (zie hierboven). Voor 

een aanvullende planteninventaris werd beroep gedaan op dhr. Koen Verhoeyen van de Wielewaal nu 

Natuurpunt.  

Voor de beschrijving van de cultuurhistorische gegevens werd geput uit o.m. opzoekingwerk van Gerard Kestier 

en Willy Tilly van de Heemkundige Kring Poperinge.  Olivier Dochy en Tim Adriaens verzamelden heel wat 

waardevolle gegevens in het kader van een studie voor opmaak van de ecosysteemvisie Westvlaamse Heuvels. 

Milieuambtenaar Wally Dequidt  en  wijlen Andre Spruytte verschaften heel wat veldgegevens.  

Op 10 oktober 2001 werd een terreinexcursie voor omwonenden en gebruikers georganiseerd. Meer dan 70 

deelnemers ( Schepen der Stad Poperinge en leden van de Gemeenteraad, raadsleden van het O.C.M.W., 

milieudienst Poperinge & Ieper, Gemeentelijke adviesraden (w.o. Minaraad en Jeugdraad), gebiedswerkers van 

de Provincie, het R.L.W.H., de plaatselijke horeca, natuurpunt De Vlonder, bosexploitanten, WBE-Hoppeland en 

lokale bewoners) namen deel aan deze activiteit.  
Op verschillende stops werden specifieke items aangesneden zoals de openbare Oude Vijfgemetenstraat, het 

speelbos, de aanleg van uitsleeppistes voor houtexploitatie en het gebruik ervan, het kappen van exoten en 

bevorderen van inheemse bomen, wegverhardingen op de toeristische paden, het verwijderen van de afvalputten 

in het bos en maatregelen ten behoeve van de aanwezige fauna en flora.  

De reacties na de wandeling waren zeer positief, mede door de uiteenlopende aanwezige interessegroepen. Het 

werd ook als voorbeeld gesteld van hoe het publiek kan betrokken worden bij het gevoerde beheer. 

 

Op 8 mei 2002 wordt de plaatselijke boswachter om uitleg gevraagd op de Raad van Bestuur van het R.L.W.H., 

door het Natuurpunt, over de gevoerde kappingen en houtexploitatie in het Helleketelbos,  

 

Op 17 mei 2002 werd een avondexcursie gepland door het R.L.W.H.. Nagenoeg 35 deelnemers worden door het 

bos begeleid en uitleg verschaft omtrent het gevoerde beleid inzake de Beheervisie Bos & Groen en de 

maatregelen voorzien in het ontwerp-beheerplan Helleketelbos. 

 

Op 11 juni 2002 wordt de plaatselijke boswachter uitgenodigd op de Minaraad Poperinge om uitleg te geven  

inzake het kappen en exploiteren van hout uit het bos, de verdere toeristische uitbouw van het bos en de 

maatregelen ten behoeve van fauna en flora.  

 

Op 11 oktober 2002 tijdens de Week van het Bos heeft een laatste excursie plaats op uitnodiging  van het 

R.L.W.H.. Onder begeleiding van Bos & Groen worden de 15 deelnemers wegwijs gemaakt over de uitgevoerde 

kappingen via de uitsleeppistes en de uitgevoerde beheerswerken ten behoeve van fauna en flora. Er wordt ook 

regelmatig vooruitgeblikt in de toekomst welke werken in het bos nog zullen uitgevoerd worden. 

Vermeldenswaardig waren de positieve klanken vanuit het Natuurpunt die het bijzonder op prijs stelden over het 

hoe en waarom dergelijke maatregelen werden toegepast.  

 

Tot slot hadden we op 9 november 2002 een Pro Silva- excursie in het Helleketelbos waar 22 gegadigden op af 

kwamen.  
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Bijlage 4. Amfibieën en reptielen 

 

 

 

Wetensch. naam Nederl. naam Begindatum Fusiegemeente Toponiem Atlashok Waarnemer

Bufo bufo Gewone pad 1976 POPERINGE Helleketelbos e0-28-33 Doctoraat De Fonseca (1976)

Rana temporaria Bruine kikker 1984 POPERINGE Helleketelbos Verschillende

Rana kl. esculenta Kleine groene kikker 1976 POPERINGE Helleketelbos e0-28-33 Doctoraat De Fonseca (1976)

Triturus alpestris

Alpenwater- 

salamander 1976 POPERINGE Helleketelbos e0-28-33 Doctoraat De Fonseca (1976)

Triturus cristatus Kamsalamander 1976 POPERINGE Helleketelbos e0-28-33 Doctoraat De Fonseca (1976)

Triturus helveticus Vinpootsalamander 1976 POPERINGE Helleketelbos e0-28-33 Doctoraat De Fonseca (1976)

Triturus vulgaris

Kleine 

watersalamander 1976 POPERINGE Helleketelbos e0-28-33 Doctoraat De Fonseca (1976)

Anguis fragilis Hazelworm 1984 POPERINGE Helleketelbos Tim Adriaens (I.N.) (2001)

Reptilia & Amphibia bron: databank Hyla (Dirk Bauwens) en Robert Jooris 
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Bijlage 5. Ongewervelden 

a) Loopkever 

 

b) Sprinkhanen 

 

 

c) Vlinders 
 

Soort Gemeente Toponiem UTM1x1 Waarnemers RodeLijst Opmerkingen

Argusvlinder POPERINGE HELLEKETELBOS DS7631 Rudy Claeys NB

Bont zandoogje POPERINGE HELLEKETELBOS DS7631 Olivier Dochy NB

Boomblauwtje POPERINGE HELLEKETELBOS DS7631 Merveillie Luc NB

Bruin zandoogje POPERINGE HELLEKETELBOS DS7631 Debruyne Jeroen NB

Citroenvlinder POPERINGE HELLEKETELBOS DS7631 Tine, Miet en 

Herman Van 

Maele

NB

Dagpauwoog POPERINGE HELLEKETELBOS DS7631 Castryck Henri NB

Dagpauwoog POPERINGE HELLEKETELBOS DS7733 Steff Spruytte NB

Geelsprietdikkopje POPERINGE HELLEKETELBOS DS7631 Vandemaele 

Willy

NB

Gehakkelde aurelia POPERINGE HELLEKETELBOS DS7631 Adriaens Tim NB

Groot koolwitje POPERINGE HELLEKETELBOS DS7631 NB

Klein geaderd witje POPERINGE HELLEKETELBOS DS7631 NB

Klein koolwitje POPERINGE HELLEKETELBOS DS7631 NB

Kleine vos POPERINGE HELLEKETELBOS DS7631 NB

Oranje zandoogje POPERINGE HELLEKETELBOS DS7631 NB

Oranjetipje POPERINGE HELLEKETELBOS DS7631 NB lokaal  (mond. med. O.D.)

Zwartsprietdikkopje POPERINGE HELLEKETELBOS DS7631 NB

Argusvlinder POPERINGE HELLEKETELWEG DS7733 NB

Citroenvlinder POPERINGE HELLEKETELWEG DS7733 NB

Dagpauwoog POPERINGE HELLEKETELWEG DS7732 NB

Dagpauwoog POPERINGE HELLEKETELWEG DS7733 NB

Groot koolwitje POPERINGE HELLEKETELWEG DS7733 NB

Klein geaderd witje POPERINGE HELLEKETELWEG DS7732 NB

Klein geaderd witje POPERINGE HELLEKETELWEG DS7733 NB

Klein koolwitje POPERINGE HELLEKETELWEG DS7733 NB

Kleine vos POPERINGE HELLEKETELWEG DS7732 NB

Kleine vos POPERINGE HELLEKETELWEG DS7733 NB

Oranje zandoogje POPERINGE HELLEKETELWEG DS7733 NB

Oranjetipje POPERINGE HELLEKETELWEG DS7733 NB lokaal  (mond. med. O.D.)

Lepidoptera na 1991 bron: databank vlaamse vlinderwerkgroep (Dirk Maes)

Volgnummer Toponiem Utm5km Utm1km Data Waarnemer Naam Nederlandse naam Exemplaren Abundantie Opmerking

9551

Abele / 

Helleketelbos DS73D DS7631 2/10/94 De Knijf Geert Pholidoptera griseoaptera bramensprinkhaan 0 zeer talrijk 50 +

9551

Abele / 

Helleketelbos DS73D DS7631 2/10/94 De Knijf Geert Tettigonia viridissima

grote groene 

sabelsprinkhaan 3 schaars

9551

Abele / 

Helleketelbos DS73D DS7631 2/10/94 De Knijf Geert Chorthippus parallelus krasser 5 schaars

Soort Aantal Rode Lijst Begindatum Fusiegemeente Toponiem Utm Waarnemer Vangstmethode

Carabidae-loopkevers

Abax ater 8 N 1998-1999 Poperinge Helleketelbos DS7631 Desender, K. Bodemvallen (3 stuks)

Amara familiaris 1 N 1998-1999 Poperinge Helleketelbos DS7631 Desender, K. Bodemvallen (3 stuks)

Badister bullatus 4 N 1998-1999 Poperinge Helleketelbos DS7631 Desender, K. Bodemvallen (3 stuks)

Bembidion lunulatum 1 N 1998-1999 Poperinge Helleketelbos DS7631 Desender, K. Bodemvallen (3 stuks)

Bembidion tetracolum 3 N 1998-1999 Poperinge Helleketelbos DS7631 Desender, K. Bodemvallen (3 stuks)

Leistus rufomarginatus 12 N ® 1998-1999 Poperinge Helleketelbos DS7631 Desender, K. Bodemvallen (3 stuks)

Loricera pilicornis 7 N 1998-1999 Poperinge Helleketelbos DS7631 Desender, K. Bodemvallen (3 stuks)

Nebria brevicollis 10 N 1998-1999 Poperinge Helleketelbos DS7631 Desender, K. Bodemvallen (3 stuks)

Notiophilus biguttatus 21 N 1998-1999 Poperinge Helleketelbos DS7631 Desender, K. Bodemvallen (3 stuks)

Pterostichus cupreus 1 N 1998-1999 Poperinge Helleketelbos DS7631 Desender, K. Bodemvallen (3 stuks)

Stomis pumicatus 2 N 1998-1999 Poperinge Helleketelbos DS7631 Desender, K. Bodemvallen (3 stuks)

Lampyridae-glimworm

Lampyris noctiluca 12 N 2001 Poperinge Helleketelbos Hubau, P zichtwaarneming

Coleoptera bron: loopkeverdatabank KBIN (Konjev Desender)
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d) Spinnen 
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Bijlage 6. Toegankelijkheidsreglement 

 
Art. 1  Dit reglement is van toepassing in het domeinbos  ‘Helleketelbos’ te Poperinge. 

 

Art. 2  Het reglement geeft aanvullingen of verduidelijkingen bij het Bosdecreet van 13 juni 1990 en het Besluit 

van de Vlaamse Regering van 22 juli 1993 betreffende de toegankelijkheid en het occasioneel gebruik van de 

bossen. Dit betekent dat er nog andere regels dan deze vermeld in dit toegankelijkheidsreglement van toepassing 

zijn in dit domeinbos. De belangrijkste ervan worden op de infoborden duidelijk gemaakt. 

 

Art. 3  Het bos is toegankelijk van twee uur vóór de officiële zonsopgang tot twee uur na de officiële 

zonsondergang. 

Omwille van natuurbehoudsredenen , gevaar,… kan het Bosbeheer bepaalde wegen tijdelijk of permanent 

afsluiten voor het publiek. 

De toegang tot het bos wordt ten stelligste ontraden bij storm. Betreden gebeurt dan op eigen risico. 

 

Art. 4  De toegankelijkheid van het bos wordt geregeld volgens de legende op bijgevoegde kaart, die integraal 

deel uitmaakt van dit toegankelijkheidsreglement. Alle aangeduide boswegen zijn enkel toegankelijk voor 

voetgangers. 

Exploitatiewegen of paden die niet op de kaart weergegeven zijn, zijn niet toegankelijk. 

Ruiter- of fietspaden zijn niet aanwezig in het Helleketelbos. 

In de speelzone kunnen jongeren (<18 jaar) en hun begeleiders de paden verlaten. 

 

Art. 5  Er zijn geen vuilnisbakken voorzien in het bos. Iedere gebruiker is verplicht zijn afval terug uit het bos 

mee te nemen. 

 

Art. 6  Overige verbodsbepalingen 

- Het is verboden zich in of op wateroppervlaktes te begeven . 

- Het is verboden drukwerk of andere geschriften uit te hangen of te verspreiden 

 

Art. 7  De Woudmeester kan afwijkingen op bovenvermelde bepalingen toestaan. 

Alle aanvragen tot machtiging dienen minstens veertien dagen vooraf schriftelijk bij de Woudmeester toe te 

komen. De Woudmeester kan in zijn machtiging voorwaarden opleggen. 

Bij ontbreken van enig antwoord wordt verondersteld de machtiging geweigerd te zijn. 

 

Opgesteld en goedgekeurd te Brugge dd . 18 dec. 03 

 

Ir. Theo Vitse , Woudmeester 
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