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1

Identificatie van het bos

1.1

Eigendom, zakelijke en persoonlijke recht

•

Naam van het bos: Muziekbos

•

Statuut: Domeinbos

•

Eigenaar:

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20
1000 Brussel



Zakelijke of persoonlijke rechten: niet van toepassing

1.2

Kadastraal overzicht

De bestanden vervat in dit uitgebreid bosbeheerplan hebben volgens de kadastrale legger een
totale oppervlakte van 55 ha 84 a 16 ca.
Het kadastraal plan (kaart 1.1) en Tabel 1.1 geven een overzicht van alle kadastrale percelen die
tot het plangebied behoren.
Belangrijke opmerking: de bestandsafbakening werd afgestemd op de buitenbegrenzing van
de kadastrale percelen van het plangebied. Door een onnauwkeurige topografische kaart ten
opzichte van op het terrein gemeten posities en kadastergrenzen, volgen de bestandsgrenzen
niet de begrenzing zoals weergegeven op de topografische kaart.
Tabel 1.1: kadastrale gegevens van het Muziekbos
Gemeente

Afdeling

Sectie

Grondnr.

Opp. (ha)

Eigenaar

Ronse

1

B

1899

2,2974

ANB

1a

Ronse

1

B

1889b

1,9015

ANB

2a,2b

Ronse

1

B

1880c

0,4181

ANB

2b, 3a

Ronse

1

B

1880e

1,3471

ANB

2b

Ronse

1

B

1880f

7,5727

ANB

2b

Ronse

1

B

1797b

5,5506

ANB

2b,2c,2d,3a,3b

Ronse

1

B

1797f

1,4562

ANB

2d,2f

Ronse

1

B

1797g

0,0039

ANB

2f

Ronse

1

B

1977b

0,1272

ANB

2g

Ronse

1

B

1800c

0,6410

ANB

2f,2g

Ronse

1

B

1593d

0,0047

ANB

Ronse

1

B

1593m

18,7049

ANB

Bestandnr.

3b
3a,3b,3c,3d,3e,3f,3
g,3h,3i
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Gemeente

Afdeling

Sectie

Grondnr.

Opp. (ha)

Eigenaar

Bestandnr.

Ronse

1

B

1600c

1,9574

ANB

4a,4b

Ronse

1

B

1786

1,0458

ANB

4a,4b

Ronse

1

B

1787l

1,1279

ANB

4b

Ronse

3

F

293a4

5,0027

ANB

5a

Ronse

3

F

293t2

0,2061

ANB

5a

Ronse

3

F

293z3

0,4771

ANB

5a

Ronse

3

F

109_2

0,0120

ANB

6a

Ronse

3

F

100a

0,2214

ANB

6a

Ronse

3

F

112e

1,2040

ANB

6a,6b

Ronse

3

F

102_2h

0,4232

ANB

6a,6b

Ronse

3

F

107a

0,3039

ANB

6a,6b

Ronse

3

F

103a

0,2857

ANB

6a,6b

Ronse

3

F

103_2b

0,2709

ANB

6a,6b

Ronse

3

F

113a

1,1742

ANB

6a,6b

Ronse

3

F

112b

0,4651

ANB

6a,6b

Ronse

3

F

109a

0,2259

ANB

6b

Ronse

3

F

108a

0,0357

ANB

6b

Ronse

3

F

114a

1,3773

ANB

6c

1.3

Situatieplan

Ligging: de ligging van de verschillende bosbestanden is weergegeven op Figuur 1.1 en op
kaart 1.2 en kaart 1.5 (luchtfoto).
Figuur 1.1: Situering van het plangebied

Begrenzing: het plangebied situeert zich aan de oostgrens van de stad Ronse. Het plangebied
is verdeeld over drie zones. Het grootste deel bestaat uit het centrale en zuidelijke deel van het
Muziekbos, een deel bestaat uit een opgevulde en beboste ontginningsput en een deel maakt
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onderdeel uit van het Bos Ter Eecken op de grens met de gemeente Maarkedal. Dit deel wordt
door de N454 afgescheiden van de rest van het plangebied.
Er worden twee bosplaatsen in het plangebied onderscheiden, namelijk deelgebied Muziekbos
met de percelen 1 tot 5 (totaal 49,8 ha) en deelgebied Bos Ter Eecken (6,1 ha) dat bestaat uit
perceel 6.

1.4

Situering

1.4.1

Algemeen - administratief



Provincie:

Oost-Vlaanderen



Arrondissement:

Ronse



Gemeente:

Ronse



Topografische kaart:

29/8 N+Z en 30/3 N+Z



Opsteller beheerplan:

Grontmij nv
Meersstraat 138a
9000 Gent
Tel.: 09/241 59 20
e-mail: bart.opstaele@grontmij.be



Beheerder:

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



Verantwoordelijke ANB:

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



Verantwoordelijke boswachter:

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

In 2004 werd een uitgebreid bosbeheerplan opgesteld (DCB) voor de toenmalige eigendommen
van het Vlaams Gewest (13,5 ha), namelijk bestanden 1a, 2a en 2b. Het beheerplan werd goedgekeurd op 18 mei 2005. Dit beheerplan wordt vervangen door voorliggend uitgebreid bosbeheerplan.
In 2006 werd een ontwerp van uitgebreid bosbeheerplan (Bosgroep Vlaamse Ardennen vzw) opgemaakt voor een deel van de bestaande en toenmalige private bestanden (totaal 65 ha) in het
Muziekbos en Bos Ter Eecken. Relevante gegevens van het plangebied uit dit ontwerpbeheerplan worden mee opgenomen in voorliggend beheerplan.
Voorliggend uitgebreid bosbeheerplan is geldig voor 20 jaar (2011-2030).
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1.4.2

Relatie met andere groene domeinen

Zie kaart 1.2.
Het boscomplex van het Muziekbos maakt onderdeel uit van het netwerk van grote bossen ten
oosten van Ronse die zich allen bevinden rond de grens van Vlaanderen en Wallonië. Het betreft onder meer de bosgebieden Bos Ter Rijst, Pottelbergbos, Brakelbos, Bois de la Louviére,
…
Het plangebied situeert zich vooral in het hoge centrale deel en het afhellend zuidelijk deel van
het Muziekbos. Dit bos bestaat uit ongeveer 100 ha aaneengesloten bosgebied, met in het oosten direct aansluitend het bosgebied van Sint-Pietersbos dat ongeveer 50 ha groot is. In het
zuiden helt het Muziekbos vrij steil af naar de vallei van de Molenbeek dat bestaat uit een smal
gebied die in het zuiden wordt begrensd door de N48 (Ninoofse steenweg) en een KMO-zone en
bewoning. In het noordwesten sluit het Muziekbos aan bij een klein bosgebied ten noorden van
de Ommeganckstraat (N425). Dit bos is gelegen op de valleiflank van een zijbeek van de Holbeek.
Een deel van het plangebied is gelegen in het Bos Ter Eecken dat zich ten noorden van N454
bevindt en ongeveer 25 ha groot is. Het Bos Ter Eecken vormt het brongebied van de Pauwelsbeek die in noordelijke richting een smal valleigebied vormt.
In oostelijke richting ligt het volgende bosgebied, namelijk het Bos Terrijst op ongeveer 3 km
van het Muziekbos en op ongeveer 2 km van het Bos Ter Eecken.
In westelijke richting ligt het waardevol bronbos Bois Joly (± 15 ha, in beheer van vzw Natuurpunt)
op 1,2 km van het Muziekbos. Nog verder westelijk ligt het klein maar zeer reliëfrijk boscomplex
van het Ingelbos.

1.5

Statuut van de wegen en waterlopen

1.5.1

Statuut van de wegen

Bij het statuut van de wegen wordt onderscheid gemaakt in openbare wegen, buurtwegen en
boswegen.
Openbare wegen
Een aantal buurtwegen in en rond het plangebied hebben een functie als gemeenteweg gekregen, dit is het geval voor de straten (zie ook situering op kaart 2.11):
•

•
•
•

Bosrede: deze openbare weg loopt centraal door het plangebied en loopt van de Boekzitting in het noorden naar de straat Hul in het zuiden. De straat kent een sterk hoogteverschil
en is vrij smal (het dubbelen van auto’s is over grote delen niet mogelijk). Het deel straat die door
de bestanden 2b-2d en 3a loopt, maak integraal onderdeel uit van het plangebied.
Boekzitting: loopt op de noordgrens van perceel 2 en ligt buiten het plangebied.
Kanarieberg: loopt op de oostgrens van perceel 2 en ligt buiten het plangebied.
Holle weg: loopt op de noordgrens van perceel 6 (Bos Ter Eecken) en ligt deels in het plangebied.

Buurtwegen
In Figuur 1.2 en Figuur 1.3 is een overzicht van alle buurtwegen volgens de Atlas der Buurtwegen
(1843-1845) die aanwezig zijn in en rond het plangebied. Het betreft volgende buurtwegen ( zowel
buurtweg als voetweg):
Deel Muziekbos (Figuur 1.2)
•

Nr. 18: deze buurtweg loopt van de Sint-Pietersbosstraat in het oosten tot aan de Prolstraat
in het westen. De buurtweg is van de Sint-Pietersbosstraat tot aan de Rijkswachtdreef ver-
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•
•

hard en is een gemeenteweg met de naam Boekzitting. Van de Rijkswachtdreef tot aan de
Prolstraat is de buurtweg onverhard en wordt ze benoemd als de Muziekbosstraat. De
buurtweg ligt buiten het plangebied.
Nr. 24: deze buurtweg bestaat uit de huidige gemeenteweg Kanarieberg en valt buiten het
plangebied.
Nr. 65: deze buurtweg is een gemeenteweg met de naam Bosrede en loopt van de Rijkswachtersdreef in het noorden tot de straat Hul in het zuiden. De straat behoort deels tot het
plangebied.

•

Nr. 71: dit kort stukje buurtweg tussen de straat Kanarieberg en bestand 2b maakt integraal
deel uit van het plangebied en is halfverhard.

•

Nr. 73: een buurtweg die loopt van de Prolstraat tot aan de Savooistraat. De buurtweg loopt
door de bestanden 4a en 4b, is onverhard en wordt benoemd als ‘Maneschijn’.
Nr. 144: een deel van deze buurtweg liep in bestand 2f maar is momenteel niet meer aanwezig. Verder naar het zuiden toe bestaat deze buurtweg uit de gemeenteweg Houtstraat.
Afgeschaft: buurtweg nr. 8 die liep langs de noordrand van bestand 5a is bij een besluit van
29 jan 1876 afgeschaft. Momenteel is dit deel wel nog als onverharde weg in gebruik en ligt
in het verlengde van het verharde deel van de straat Boekzitting.

•
•

Deel Bos Ter Eecken (Figuur 1.3)
•

Nr. 44: deze buurtweg is een zijstraat van de Tenhoutestraat en wordt benoemd als Holleweg. De straat is halfverhard en loopt dood. Een deel van deze weg ligt binnen het plangebied (noordrand bestand 6a).

•

Nr. 121: deze voetweg loopt nog deels op de grens tussen bestand 6a en 6b maar in het
noorden is een kort stuk verdwenen en ook de volledige oostelijke aftakking is weg.

Figuur 1.2: Buurtwegen (rood) in en rond het Muziekbos (bron: GIS-Oost)
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Figuur 1.3: Buurtwegen (rood) in en rond het Bos Ter Eecken (bron: GIS-Oost)

Boswegen
In het plangebied zijn verschillende boswegen aanwezig, zie hiervoor kaart 2.11

1.5.2

Statuut van de waterlopen

Er loopt slechts één gecatalogeerde waterloop op de rand van het plangebied namelijk de Pauwelsbeek, een waterloop van 2de categorie die op de westrand van bestand 6a (Bos Ter Eecken)
loopt (zie kaart 2.2).
De bronbeken in het plangebied zijn niet geklasseerd (zie kaart 2.2).

foto: de Pauwelsbeek t.h.v. bestand 6a
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1.6

Bestemming

1.6.1

Gewestplan

Zie de gewestplanbestemming op kaart 1.3.
Het deel van het plangebied gelegen in het Muziekbos ligt nagenoeg volledig in de bestemming
bosgebied. Enkel bestand 2e en een groot deel van 2f liggen in landschappelijk waardevol
agrarisch gebied.
Bestand 5a ligt volledig in ontginningsgebied met nabestemming bosgebied.
Perceel 6 (Bos Ter Eecken) ligt –afgezien van enkele kleine topografische onnauwkeurighedenvolledig in de bestemming natuurgebied.

1.6.2

Algemene en bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen

Er zijn geen BPA’s of RUP’s van toepassing in en rond het plangebied.

1.7

Beleidsplannen en –initiatieven en geldende reglementeringen

1.7.1

Beleidsplannen en –initiatieven

GNOP
In het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan van Ronse (dd. 1995) staat zowel het Muziekbos
als het Bos Ter Eecken ingetekend als ‘A-gebied’ wat betekent dat deze gebieden de waardevolste gebieden in de gemeente zijn en ze prioritaire aandacht krijgen bij de opstelling en realisatie van een doelstellingenkader en actieplan. Afgezien van aankoop van dergelijke gebieden
en een herinrichting van het bosleerpad in het Muziekbos werden er geen specifieke actiepunten voor het plangebied opgesteld.
Figuur 1.4: uittreksel uit kaart GNOP-gebieden (1995)

Speelweefsel
In de studie Speelweefsel van de stad Ronse (dd. 2008) wordt als doelstelling voor het Muziekbos gesteld dat de speelzone in het Muziekbos verder moet worden ontwikkeld en dat er een
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avontuurlijk speelplein in de speelzone moet worden ontwikkeld. Het Muziekbos moet via groene vingers beter worden verbonden met het stadscentrum.

1.7.2

Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

Een regionaal landschap wordt omschreven als een aantrekkelijke streek met een heel eigen
karakter en een duidelijk grotere concentratie aan natuur- en landschapswaarden. In zo'n streek
moet de socio-economische ontplooiing gebeuren met respect voor natuur, milieu en landschap.
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen is een vzw die zich engageert om de natuurlijke troeven van de streek te beschermen. Dat doet de vereniging door overheid, bewoners en bezoekers van de streek te betrekken in concrete projecten die in een duurzame streekontwikkeling
passen. Deze projecten draaien rond landbouw, educatie, recreatie en tewerkstelling, waarbij
natuur en landschap telkens de centrale uitgangspunten zijn.
In het Muziekbos werd door het Regionaal Landschap in 2007 een Bosleerpad aangelegd.
Contact: De Biesestraat 5 - Bezoekadres: Zonnestraat 53, 9600 Ronse – www.rlva.be

1.7.3

Provinciale soortenbeschermingsplannen

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

1.8

Ligging in speciale beschermingszones

1.8.1

Habitatrichtlijngebied

Habitatrichtlijngebieden zijn speciale beschermingszones die door de lidstaat van de Europese Unie
aangeduid dienen te worden in uitvoering van de Europese Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn). De
aanduiding gebeurt op basis van objectieve en wetenschappelijke criteria inzake habitats en soorten. De
erkenning als Habitatrichtlijngebied houdt in dat de lidstaat zich ertoe verplicht alle nodige maatregelen te
nemen om een duurzame bescherming van de biodiversiteit te verzekeren.

Zie voor afbakening kaart 1.4.
Met uitzondering van bestand 5a en de zuidwesthoek van bestand 1a valt de rest van het plangebied volledig binnen de grenzen van het afgebakend Habitatrichtlijngebied BE2300007 ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’ (5.548 ha). Het deelgebied
waarvan het Muziekbos deel uitmaakt, omvat het volledig boscomplex van het Muziekbos, het
Sint-Pietersbos en het Bos Ter Eecken.
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In het volledige Habitatrichtlijngebied ‘Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere
Zuidvlaamse bossen’ zijn 12 habitattypes, waarvan 1 prioritair, van Bijlage I van de
Habitatrichtlijn aanwezig (zie voor toelichting habitattypes, Decleer K. 2007). Het gaat om de
volgende 12 habitattypes:
Tabel 1.2: habitattypes en soorten aangemeld voor het Habitatrichtlijngebied BE2300007 (habitattypes in
het vet en grijs weergegeven komen zeker voor in het plangebied)

BE2300007 Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen
Habitats
BWK
2310
3140
3150
4030
6210

Psammofiele heide met Calluna en Genista
Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Chara spp. vegetaties
Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of
Hydrocharition
Droge Europese heide
Droge halfnatuurlijke graslanden en vegetaties met struikopslag op
kalkhoudende bodems

6430

Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en
alpiene zones

9110

Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum

9120

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

9130
9160

9190
91E0*

cg, cv, sg

qs, fs
fm, qe, fe, qa, fa

Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli
Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten
Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)

va, vo, vm, vc, vf,
vn

Vissen
1096

Beekprik

1163

Rivierdonderpad

Zoogdieren
1321

Ingekorven vleermuis

1318

Meervleermuis

Amfibieën
1166

Kamsalamander

Het voorkomen van de verschillende habitattypes is weergegeven in Figuur 1.5.
In het plangebied komt op de drogere gronden gedomineerd door Beuk en zonder voorjaarsflora het habitattype 9120 (oranje op Figuur 1.5) dominant voor. In de bosbestanden met (gedegradeerde) voorjaarsflora is het habitattype 9130 (groen op Figuur 1.5) aanwezig. In enkele bronbeekvalleien komen de subtypes bronbos en alluviaal bos van het habitattype 91E0 (blauw op
Figuur 1.5) voor.
Van de vermelde diersoorten komen de twee vissoorten en Kamsalamander niet voor in en
rond het plangebied en hoogstwaarschijnlijk de Meervleermuis ook niet. Over het voorkomen
van de Ingekorven vleermuis zijn er geen gegevens bekend.
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Heide- en struikvegetaties
• Habitattype 4030: Droge Europese heide
Droge heide komt maar zeer fragmentarisch voor in het plangebied. In bestand 2b zijn er
een drietal zones van enkele vierkante meters heide aanwezig, verder zijn er nog enkele
plantjes van Struikheide aanwezig op de rand van bestand 3c. Net ten noorden van bestand
3c is er in privaat bos in een oude zandgroeve een grotere heidezone aanwezig waar ook
een gericht heidebeheer wordt gevoerd.
Algemeen: droge heidevegetaties bestaan uit formaties van altijdgroene dwergstruiken, gedomineerd
door Struikhei. De aspectbepalende laag is vaak niet hoger dan 1 m. Plaatselijk kan boom- of
struikopslag van Grove den, Zomereik, Ruwe berk, Sporkehout, Brem, Jeneverbes of bramen aanwezig zijn. Ter hoogte van het plangebied betreft het hier voornamelijk Zomereik en Berk. Deze halfnatuurlijke vegetaties zijn van nature rijk aan mossen en korstmossen, vooral op oudere leeftijd als de
heidestruiken open vallen. De vegetatiestructuur en –samenstelling hangt sterk af van de voedselrijkdom van de bodem, het gevoerde beheer, de voorgeschiedenis en de ouderdom van de Struikhei.

Eiken en/of (Haag-)Beukenbossen
• Habitattype 9120: Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in
de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)
Dit habitat omvat het grootste deel van het plangebied. Het merendeel van de bosbestanden met geen of weinig voorjaarsflora vallen onder het subtype van Winter- en ZomereikenBeukenbos. In de boomlaag is er dominantie van Beuk, is de struiklaag weinig ontwikkeld
en ontbreekt een kruidlaag of zijn bramen er dominant aanwezig. Het onderscheid met een
minder ontwikkelde vorm van het habitattype 9130 is niet altijd duidelijk.
Algemeen: deze beukenbossen komen voor op zure, droge tot min of meer vochtige minerale bodems. De boomlaag van dit bostype kan gedomineerd worden door Eik als gevolg van het vroegere
middel- en hakhoutbeheer. Bij het ontbreken of extensiveren van het beheer kunnen Beuk en vaak
ook Hulst spontaan verjongen in deze bestanden. Ter hoogte van het plangebied komen er in deze
bossen dan vooral Beuk en beperkter Zomereik, Berk, Lork en Tamme kasanje voor. In de struiklaag
komt voornamelijk Wilde lijsterbes voor. Typische plantensoorten zijn Adelaarsvaren, Wilde kamperfoelie, Dalkruid, Gladde witbol en op de voedselarmere standplaatsen ook Valse salie.

•

Habitattype 9130: Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
De bosbestanden waar voorjaarsflora en dan meer specifiek Wilde hyacint aanwezig is,
behoren tot dit habitattype en meer bepaald tot het subtype ‘Atlantisch neutrofiel Beukenbos’. Het omvat de bestanden 1a (deels), de hogere delen van perceel 2 (bestanden 2b,
2c, 2d), bestand 4b en de loofhoutbestanden van perceel 6. De totale oppervlakte van dit
habitattype is volgens de habitatkaart ongeveer 16 ha. Op langere termijn is te verwachten
dat ook (delen) van de bestanden 2a, 3b, 3g, 4a en 6b grotendeels tot dit type zullen evolueren. Zeker in de bestanden 2b, maar ook in 3a, is de oppervlakte aan Wilde hyacint door
overrecreatie in belangrijke mate afgenomen.
Algemeen: dit habitattype omvat de Eiken- en Beukenbossen met een goed ontwikkelde voorjaarsflora op neutrale, matig voedselrijke leembodems met een goed ontwikkelde humuslaag. Er is dominantie van Zomereik, Es of Beuk, aangevuld met Gladde iep en Zoete kers. Karakteristiek is de aanwezigheid van tapijten van Wilde hyacint. Daarnaast komt veel Wijfjesvaren voor, evenals Bosanemoon,
en op vochtige plaatsen ook Daslook. Dit type komt voor in Zuid-Engeland, Noord-Frankrijk en de
Vlaamse leemstreek ten westen van Brussel.

Bron- en valleibossen
•

Habitattype 91E0: Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Het subtype Goudveil-Essenbos (Carici remotae-Fraxinetum) of ‘bronbos’ komt in beperkte
mate voor in het plangebied. In bestand 2a is dit subtype is grotendeels gedegradeerde
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vorm aanwezig in het centraal valleigebied. Ook in bestand 6a is dit type aanwezig, met
een bronbeek op de zuidrand van het bestand (niet op Figuur 1.5 weergegeven) en op de
westrand langs de Pauwelsbeek.
Het subtype beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum) is afgebakend in
de natte zone in de noordoosthoek van het bestand 6a en ook langs de Pauwelsbeek.
In totaal is er ongeveer 0,6 ha van dit habitattype aanwezig en is enkel op de zuid- en
westrand van bestand 6a het bostype goed ontwikkeld met een goede abundantie van de
verschillende kensoorten.
Algemeen: dit habitattype omvat Elzen-Essenbossen (Alno-Padion), Elzenbroekbossen (Alnion glutinosae) en Wilgenbossen (Salicion albae), die voornamelijk voorkomen op alluviale bodems langs rivieren en beken en in moerassige depressies. Er bestaan diverse subtypes, namelijk GoudveilEssenbos, beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos, zachthoutooibossen en Elzenbroekbossen.
Het Goudveil-Essenbos komt voor aan bronnen en bronbeken, op lemige tot zandlemige bodems en
heeft een typische bronflora met o.a. goudveil, Hangende zegge, Bittere veldkers, …
Vogelkers-Essenbos komt voor op bodems die ’s winters kortstondig kunnen overstromen. De boomlaag is rijk met naast Es, Vogelkers, Grauwe abeel, Gladde iep, Zoete kers en Zomereik. Typisch is
de rijke voorjaarsflora met Slanke sleutelbloem, Bosanemoon, Eenbes, …
Figuur 1.5: habitatkaart van het Muziekbos en omgeving (bron: habitatkaart versie 5.2, INBO)
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1.8.2
1.8.2.1

Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden
Vlaams Ecologisch Netwerk

De Vlaamse regering besliste op 18 juli 2003 over de definitieve afbakening van het eerste deel van het
VEN (B.S. 17/10/2003). De VEN-gebieden aangeduid in de eerste fase zijn allemaal gebieden die op het
gewestplan een groene bestemming hebben. Binnen het VEN kunnen gebiedsspecifieke reglementaire
maatregelen getroffen worden voor het behoud, de ontwikkeling en het herstel van de natuur en het natuurlijk milieu. Deze worden opgenomen in een Natuurrichtplan dat in overleg met alle betrokkenen (o.a.
grondeigenaars) wordt opgesteld.

Zie voor afbakening kaart 1.4.
Maar een beperkt deel van het plangebied, namelijk bestand 1a en perceel 6 (Bos Ter Eecken)
valt binnen de afbakening van het VEN-gebied “De bronbossen en bovenlopen van de Vlaamse
Ardennen” (totaal 105 ha).

1.8.2.2

Landschapsatlas

De verschillende elementen van de Landschapsatlas zijn weergegeven op Figuur 1.6. Deze
atlas geeft een overzicht van de historisch gegroeide landschapskenmerken van bovenlokaal
belang met relictwaarde. Er worden relicten en ankerplaatsen onderscheiden. Een relict is een
overblijfsel uit vroegere tijd dat nog getuigt van de toestand zoals die eertijds was. Concreet
worden punt-, lijn- en vlakvormige relicten (= ‘relictzone’) onderscheiden. Sommige relicten van
zeer verschillende aard vormen echter complexen die historisch samen horen en dus best in
hun samenhang benaderd worden, deze worden ondergebracht onder de categorie ‘ankerplaats’.

• Ankerplaatsen zijn landschappelijk de meest waardevolle gebieden voor Vlaanderen. Het
Muziekbos is volledig gelegen in de ankerplaats ‘Muziekbos-Koekamerbos’ (A40048).
Volgens het besluit van de Vlaamse regering van 9 mei 2008 geldt er een zorgplicht op alle vastgestelde ankerplaatsen. Hierbij moet schade worden voorkomen aan een typisch landschapskenmerk
van een ankerplaats en moet door schadebeperkende maatregelen de betekenisvolle schade die aan
de ankerplaats wordt aangebracht zo veel mogelijk beperkt worden, en indien dit niet mogelijk is, herstelt en gecompenseerd worden. De aanduiding van deze ankerplaatsen is nog maar voorlopig en kan
na advies van verschillende bestuurlijke entiteiten een definitieve aanduiding krijgen1.

• Relictzones zijn gebieden met een hoge dichtheid aan zowel bouwkundige, landschappelijke als andere types relicten. Het Muziekbos is gelegen in de omvangrijke relictzone ‘Vlaamse Ardennen’ (R40057).

• Ten noordoosten van het bos Ter Eecken is een lijnrelict aanwezig, namelijk de Vroeg Romeinse weg Flobecq-Etikhove (L40048), de huidige Tenhoutestraat.

• In het plangebied is een puntrelict aanwezig, namelijk de Geuzentoren (P40668).

1

Een lijst van definitief vastgestelde ankerplaatsen is terug te vinden op:
http://www.onroerenderfgoed.be/nl/index.cgi?id=806&detail=556&zoeken=resultaat
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foto: de Geuzentoren in bestand 3a

Figuur 1.6: landschapsatlas van het Muziekbos en omgeving (bron: AGIV, 2001)
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1.8.2.3

Ecoregio

Het Muziekbos is gelegen in de ecoregio van de zuidwestelijke heuvelzone. En meer specifiek
in het Zuid-Vlaams lemig heuveldistrict wat ongeveer overeenkomt met de regio van de
Vlaamse Ardennen.
Dit district wordt gekenmerkt door een heuvelachtig gebied met erosiebestendige ijzerzandsteen-heuvels en diep ingesneden beekdalen. Er zijn talrijke bronnen aanwezige en de bodems
zijn lemig.

1.8.2.4

Natuurreservaten

Natuurreservaten liggen er niet in de onmiddellijke omgeving van het plangebied. Het erkend
reservaat Bois Joly (13 ha) ligt op 1,5 km ten westen van het plangebied en is in beheer van vzw
Natuurpunt.

Samengevat
 Het plangebied ‘Muziekbos’ bedraagt 56 ha en is in eigendom van ANB. Het plangebied
bestaat uit het centraal en zuidelijk deel van het eigenlijke Muziekbos, het noordelijk deel
van het Bos Ter Eecken en uit een deel van een opgevulde en beboste ontginningsput.
 Het plangebied ligt nagenoeg volledig in de bestemmingen bos- en natuurgebied.
 De bos ligt met uitzondering de opgevulde ontginningsput (bestand 5a) volledig in Habitatrichtlijngebied, dat ook de bossen in de omgeving omvat. De twee aanwezige habitattypes
Wintereiken-Beukenbos en Atlantisch neutrofiel Beukenbos beslaan het grootste deel van
de habitats en zijn matig tot goed ontwikkeld. Bron- en alluviaal bos is aanwezig in de bronbeekvalleien en zijn weinig tot goed ontwikkeld. Fragmentarisch zijn er nog enkele heiderelicten aanwezig.
 Maar een beperkt deel van het plangebied, namelijk bestand 1a en perceel 6, valt binnen
de afbakening van Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN).
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2.1

Historisch overzicht

2.1.1

Archeologische waarde

Nancy Lemay (2011)
De centraal archeologische inventaris geeft drie gekende vindplaatsen aan in het Muziekbos.
De eerste locatie is Muziekberg-Geuzentoren.
Deze omvat de vondsten die gebeurden bij het onderzoek van de 3 grafheuvels die ‘onderzocht’
werden door Joly in 1836. In 1988 werden 2 van deze grafheuvels opnieuw onderzocht door
Ph. Crombé, waarbij geen nieuwe informatie bekomen werd over de grafheuvels zelf maar wel
over onderliggende structuren. Dit onderzoek leverde en 700-tal mesolithische vuursteenartefacten op. Nabij de Geuzentoren werd een aanzienlijk aantal neolithische vuursteenartefacten
aangetroffen die werden onderzocht door Delvaux. Het gaat ondermeer om gepolijste bijlen,
lemmers, messen, pijlpunten, krabbers, ed. In de nabijheid werden ook zwarte houtskoolvlekken aangetroffen die Delvaux interpreteert als woonhaarden. Volgens Lesenne duidt deze
vondstenconcentratie en brandsporen op een neolithische nederzetting op deze plaats. In deze
zone kwamen ook 3 laat-Romeinse vondsten als losse vondst aan het licht. In de tweede helft
van de 20ste eeuw verzamelden meerdere personen lithisch materiaal op deze site. Een aantal
daarvan zijn door Ph. Crombé later opnieuw bestudeerd (en gedateerd in zowel Paleo-, Meso- en
Neolithicum). In totaal zijn hier meer dan 2000 lithische artefacten aan het licht gekomen.
Vandaag zijn in deze zone nog 2 grafheuvels opvallend aanwezig: de grafheuvel met stenen
grafkamer en omgekeerde Hilversumurne die door Joly onderzocht is en de grafheuvel met de
Geuzentoren erop.
Tweede locatie is Muziekberg (zuidelijke flank)
Talrijke losse vondsten van lithisch materiaal (oa. pijlpunten uit laat-Neolithicum, maar ook paleolithische artefacten), een megalietgraf bestaande uit één monoliet die door Joly naar het Bois Joly is
overgebracht, een losse vondst van bronzen Romeinse munten, Romeinse tangetjes (gekend als
medische instrumenten), Romeinse graven (mogelijk herbruik van oudere grafheuvels), …
Derde locatie is Muziekberg-Boekzitting
Tot in het begin van de 19de eeuw waren hier nog een drietal grafheuvels zichtbaar. Deze werden in 1836 ‘onderzocht’ door E. Joly. Vlakbij deze grafheuvels zijn grote concentraties lithisch
materiaal aangetroffen uit Paleo-, Meso-, en Neolithicum (schrabbers, bijlen, pijlpunten, messen,
stekers, kernen, kloppers, ed.). Ook hier aanwijzingen dat de grafheuvels ook in de Romeinse periode herbruikt zijn (bijzettingen) en verspreid losse Romeinse vondsten (penningen). Door de grote vondstenconcentratie werd het lithisch materiaal uit verschillende periodes van het Neolithicum als een bewoningssite geïnterpreteerd.
Conclusie: uit bovenstaande informatie mag blijken dat de top van het Muziekbos, gelegen op
de Muziekberg (een prehistorische getuigenheuvel) vanaf de vroegste prehistorie tot minstens de
Romeinse periode een vaak bezochte locatie was. Omstreeks 1836 schatte de geoloog E. Delvaux de bewaarde grafheuvels op 17. Zes van deze heuvels zijn op kaart gelokaliseerd en ver-
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moedelijk onderzocht. Ze dateerden allen uit de Bronstijd. De talrijke aangetroffen vondstenconcentraties van lithisch materiaal wijzen in de richting van prehistorische kampplaatsen en/of
nederzettingen.
Belangrijk is echter dat het type vondsten er op duidt dat hier vermoedelijk nog veel sporen in
de grond bewaard zijn en hier bewaard konden blijven. Dit in tegenstelling tot andere locaties
waar erosie of menselijke ingrepen (landbouw, verkaveling, wegenaanleg, industrie, ontginning …)
deze verstoorden.
Grafheuvels
Momenteel is er slechts één goed herkenbare grafheuvel (nr. 82 volgens Fourny M., 1985) overgebleven
(zie foto en kaart 2.10). Het was in deze dat amateurarcheoloog Edouard Joly twee urnen vond, gevuld
met verbrande beenderen, assen en steenkool die
waarschijnlijk afkomstig waren van een vrouw van
22-40 jaar oud en man van 40-60 jaar. De collectie
van Joly bevindt zich in een museum (Musée du
Centenaire) te Bergen. Op een andere grafheuvel
(nr. 60) werd in 1864 de Geuzentoren gebouwd.
De prehistorische grafheuvel is ongeveer 2 m hoog en heeft een doorsnede van 8 à 9 m. Centraal in de grafheuvel bevindt zich een kamer, omgeven met ruw gestapelde ijzerhoudende
zandstenen.
Figuur 2.7: doorsnede van grafheuvel Muziekbos

2.1.2

Cultuurhistorisch

Naar Devos E. (2002)

De naam ‘Muziekberg’ is afkomstig van ‘Muz’, hetgeen in het Keltisch niets anders dan ‘moeras’
betekende. De Muziekberg is één van de getuigenheuvels, een ‘berg’keten waartoe ook de Pottelberg en de Kluisberg behoren.
Door zijn ligging heeft de Muziekberg steeds een belangrijke culturele en strategische rol gehad. De vroegste geschiedenis van de Muziekberg kun je aflezen uit haar groeven; grote stukken ijzererts werden er in open mijnbouw gewonnen. Er werden verschillende veldslagen gevoerd, waarvan het gallo-romeins kerkhof dat zich uitstrekt over een groot deel van de Muziekberg, nog een stille getuige is. Grote namen zoals Caesar, Keizer Karel en Hitler zochten in het
verleden verschansing in het Muziekbos. De Muziekberg is in de voorbije eeuwen ook onderwerp geweest van meerdere fabels en legendes; Wagner zou het bos bezocht hebben, een
woudorgel speelt muziek en kabouters, reuzen, dwaallichten, elfen, weerwolven, heksen en een
reeks heiligen zijn kind aan huis.
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Herman Teirlinck is één van de velen die geïntrigeerd geraakte door de verhalen rond de Muziekberg en schreef in Na de Fiertel van 1912 over ‘…koralen van talloze stemmen aangolven
en verruisen, ver, ver, en terug opluiden, gelijk een sonore vloed die in zijn zwelling telkens uitsterft en wederleeft. De hele Muziekberg was nachtelijk aan het zingen.’ waaruit de legende van
het woudorgel ontstond.
De naam ‘Vlaamse Ardennen’ is hier ontstaan: Pol de Mont, een vriend van Omer Wattez, bedacht de naam toen zij in 1888 een wandeling maakten langs de top van de Muziekberg, waar
nog steeds de ‘Geuzentoren’ prijkt (De Smet, 1982). De gekanteelde toren in ijzerzandsteen werd
in 1864 door architect Scribe ontworpen en zou gebouwd zijn op een tumulus waar Edouard
Joly in 1875 vuurstenen artefacten had gevonden. De eerste eigenaar was Eugène van Hoobrouck de Mooreghem, die de meeste gronden in en rond het bos in eigendom had. Ook de
‘Wijngaard’ op de zuidelijke helling van de Muziekberg behoorde hem toe. De Geuzentoren had
dan ook als eerste naam het ‘Paviljoen van Mooreghem’ en had op zich dus weinig met bosgeuzen te maken. Tijdens WOI werd de toren als uitkijktoren gebruikt door de Duitse bezetter.
Ook werd dan het grootste deel van het bos weggekapt en werd na de oorlog opnieuw ingeplant met Beuk.
Aan de Maneschijn was er op de zuidelijke helling van het Muziekbos in de eerste helft van de
19de eeuw een wijngaard aanwezig waar tussen 1827 en 1844 wijn werd geperst.
Voor de huidige Chalet Boekzitting, in 1950 gebouwd, stond vroeger een oude Beuk, waarvan
de naam Boekzitting waarschijnlijk afkomstig is. Volgens een ander vertelsel zou de naam van
de chalet afkomstig zijn van het woord ‘boetzitting’, waarbij de plek dienst deed als boetedoeningplaats. Misdadigers werden er aan de schandpaal gesteld of aan een boom opgeknoopt.
Een derde historisch bouwsel in het Muziekbos is het landhuis ‘Te Nitterveld’, gebouwd in 18991902 op de flanken van de Muziekberg, langs de huidige Savooistraat. Het gebouw werd ontworpen door de architecten Albert en Alexis Dumont uit Brussel. Het weidse park met vijver
werd ontworpen door Julius Sabbe en zijn zoon. In 1903 werd er zelfs een openluchttheater aan
gebouwd. Door talrijke contacten en correspondentie van vader Camille Ameye en daarna
dochter Cecilia met het toenmalig Vlaams artistiek en intellectueel milieu kwam de Muziekberg
opnieuw in de literatuur en de kunst terecht en werden de oude legendes weer opgerakeld. Peter Benoit, Pol de Mont, Cyriel Buysse, Herman Teirlinck, Karel van de Woestijne, Julius Sabbe,
Stijn Streuvels, Marie Gevers en Julius Hoste zijn enkele klinkende namen van toen (Devos,
2002).
Omer Wattez
De schrijver en dichter Omer Wattez (1857-1935) is nauw verbonden met de Vlaamse Ardennen
en ook het Muziekbos. In zijn boek De Vlaamsche Ardennen verschenen in 1914 schrijft hij onder meer over de Geuzentoren en omgeving. Uit twee fragmenten van het boek blijkt het open
karakter van het gebied rond de Geuzentoren en de aanwezigheid van heide.
Fragment uit p.118:
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Fragment uit p.121:

2.1.3

Evolutie van het bos- en landschapsbeeld

Er zijn al 17de eeuwse historische kaarten van het Muziekbos en omgeving beschikbaar.
Zoals blijkt uit de kaart van Sanderus ( zie Figuur 2.8) uit het begin van de 17de eeuw maakte het
Muziekbos onderdeel uit van het langwerpig boscomplex dat zich uitstrekte van de Bovenschelde tot verder in Wallonië.
Figuur 2.8: kaart 1644 van Sanderus A., Flandria Illustrata

Eén van de allereerste gedetaileerde historische kaarten is het Landt- en caertboeck van Ronse
uit 1684 - een register met de kadastrale perceelplannen van de gemeente Ronse. Op het plan
wordt elk grondperceel op schaal afgebeeld en beschreven.
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Figuur 2.9: oud kadasterplan gebaseerd op metingen en kaarten van D. De Smet en L. Hoelman uit 1684

Het boscomplex van het Muziekbos is duidelijk herkenbaar en liep in het zuiden door tot aan het
valleigebied van de Molenbeek.
de Ferrariskaart
Figuur 2.10: de Ferrariskaart met situering plangebied (rode omcirkeling)
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Uit de Ferrariskaart blijkt dat eind 18de eeuw het plangebied gelegen was in een uitgestrekt en
aangesloten boscomplex van ongeveer 650 ha met onder meer de bossen Muziekbos, Ronsebos, Sint-Pietersbos, etc. Er waren enkele wegen die door het groot boscomplex liepen en die
grotendeels overeenkomen met de huidige straten Kanarieberg, Boekzitting, … Op de zuidrand
van het boscomplex is een cirkelvormig heidegebied weergegeven dat waarschijnlijk overeenkomt met de huidige zone rond de Geuzentoren.
Vandermaelen
De Vandermaelenkaart geeft een nauwkeuriger beeld en was er midden de 19de eeuw nog een
omvangrijk boscomplex aanwezig. Zo was het ontginningsgebied in en rond bestand 5a een
uitgestrekt bos dat nog rechtstreeks verbonden was met het Bos Ter Eecken. Ook bestand 2f
was bebost. In perceel 3 is het minder duidelijk welke zones al dan niet waren bebost maar de
zuidelijke helling was grotendeels bebost, het hoogste deel (rond de Geuzentoren, bestanden 3d en
3i) was niet bebost. Naaldhout was er nog niet aanwezig. De wegen Kanarieberg, Bosrede en
Boekzitting zijn duidelijk weergegeven.
Opvallend is dat in die periode het volledige perceel 6 gelegen in het Bos Ter Eecken niet was
bebost. Enkel de zuidelijke tip van bestand 6a was bebost maar de rest was akker en in bestand 6b staat er een boerderij weergegeven.
Figuur 2.11: Vandermaelenkaart van het Bos Ter Eecken (bovenaan) en het Muziekbos (onderaan) met
aanduiding van de bestanden (rood)
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MGI 1864 en 1884
Op de militaire topografische kaart van rond 1870 (Figuur 2.12) is er een duidelijke topografische
afwijking op de werkelijke positie.
In tegenstelling tot de Vandermaelenkaart zijn er grotere zones niet meer bebost en is het omvangrijk bosgebied rond de Muziekberg uiteengevallen tot een bosgebied van ongeveer 390 ha.
Zo is de omgeving van bestand 5a niet meer bebost en ook het Bos Ter Eecken is maar een
klein bos meer en heel wat kleiner dan het huidige bos. Het perceel 6 is nog altijd maar erg beperkt bebost (beperkte uitbreiding in bestand 6a) en de bewoning op de oostrand van bestand 6b is
nog aanwezig.
In het Muziekbos zelf (percelen 1 tot 4) komt de bebossing ongeveer overeen met de huidige bebossing, wel is bestand 4a maar weinig bebost. Perceel 3 is volledig bebost met een belangrijk
aandeel naaldhout. De Geuzentoren staat vermeld als ‘Pavillon de Mooregem’. Het padennet is
gedetailleerd weergegeven met onder meer de paden in bestanden 2b en perceel 3 die momenteel nog bestaan.
Het gehucht Louise-Marie wordt voor de eerste keer vermeld.
Op de militaire topografische kaart van 1884 (Figuur 2.13) zijn er geen belangrijke wijzigingen in
vergelijking met de kaart van 1864.
Figuur 2.12: MGI 1864 met aanduiding van de bestanden (blauw)
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Figuur 2.13: MGI 1884 met aanduiding van de bestanden (blauw)

NGI 1910
Figuur 2.14: NGI 1910 met aanduiding van de bestanden (blauw)

Pagina 28 van 125

Algemene beschrijving

De topografische kaart van begin 20ste eeuw verschilt maar weinig van de vorige kaart. In de
omgeving van bestand 1a is er een beperkte bosuitbreiding. Ook in het Bos Ter Eecken is er
verder bebost en werd het zuidelijk deel van perceel 6 bebost. De bewoning staat nog weergegeven.
NGI 1960
Op de topografische kaart van 1960 valt te zien dat bestand 4a nog altijd maar beperkt is bebost en ook de bestanden 6b en 6c zijn niet bebost. De bewoning in 6b is nog aanwezig.
Figuur 2.15: NGI 1960 met aanduiding van de bestanden (blauw)

Bosleeftijd
De bosleeftijd van het Muziekbos en omgeving is weergegeven op kaart 2.1.
de

Tot het midden van de 19 eeuw bestond het complex van Muziekbos, Ronsebos, SintPietersbos, etc. uit een aaneengesloten bosgebied. Tot dan was wel de omgeving van de Geuzentoren niet bebost en bestond het hoogste deel van het Muziekbos uit een open zone (heide
of wastine). Na 1850 valt het uitgestrekt bos uiteen en neemt het bosareaal aanzienlijk af. Naar
de
het einde van de 19 eeuw wordt vooral op de hogere, drogere delen van het Muziekbos
naaldhout ingeplant. Vanaf dan komt de bebossingsgraad binnen het Muziekbos zelf overeen
met de huidige toestand. Dit is echter niet het geval voor het Bos Ter Eecken dat rond 1870
maar beperkt was in bosoppervlakte en waarvan het noordelijk deel tot de jaren ’60 nog maar
beperkt was bebost.

2.1.4

Evolutie van het eigendomsrecht

Het Muziekbos is één van eerste bosgebieden in de Vlaamse Ardennen die deels in handen
komt van de Belgische staat en open wordt gesteld voor de bevolking. Op 15 december 1981
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kocht de staat een oppervlakte van 13 ha 37 a 82 ca van het OCMW Oudenaarde. Dit komt
overeen met de bestanden 1a, 2a en 2b.
In 2006 werd een deel van het Bos Ter Eecken, de zandgroeve (5a) en het westelijk deel (2f, 2g,
3a tot i, 4a, 4b) van het Muziekbos voor een oppervlakte van 36,55 ha aangekocht.
De bestanden 2c, 2d, 2e en het oostelijk deel van 3a (samen 5,92 ha) werden in 2010 aangekocht.

2.2

Kenmerken van het vroeger beheer

Zoals alle heuvels in het zuiden van de provincies Oost- en West-Vlaanderen, is de Muziekberg
-met uitzondering van de zandige koppen- nagenoeg permanent bebost geweest. Dit kan men
afleiden uit de verschillende historische kaarten (zie hoger).
Hoewel de Muziekberg steeds onder bos geweest is, is over de aard van het bos in de voorbije
eeuwen slechts weinig bekend. Net zoals de meeste bossen in de Vlaamse Ardennen is het
eikenbos sedert de achttiende eeuw grotendeels vervangen door Beuken.
Op het einde van de 19de eeuw werd het Muziekbos beheerd als middelhout met verspreide
hoogstammige bomen (Zomereik, Beuk, Tamme kastanje) en hakhout als ondergroei (Zomereik,
Tamme kastanje en berk). Deze beheervorm was in die periode nuttig en gewenst: het vergt weinig uitgaven voor aanplanten en onderhoud en levert een grote hoeveelheid brandhout.
Tijdens de wereldoorlog 1914-1918 heeft de bezetter het Muziekbos leeg geplunderd. De grote
bomen dienden als werkhout en bouwhout, het kleinere hout werd verkoold en diende als
brandstof. Dus hoewel de eiken reeds vanaf de 18de eeuw stelselmatig door Beuken vervangen
werden, dateren de meeste Beuken van na de oorlog (Van Cotthem, 1982). Bepaalde bomen,
vooral in het zuidelijk deel van het bos, maar ook in het bestand 3h zijn toch gespaard gebleven
en vormen nu de zwaarste van het hele bos (ongeveer 140 jaar oud).
Na WOI werd bijna alles herbeplant, voornamelijk met Beuk, verder ook met Lork, Zomereik,
Grove den, Tamme kastanje en Amerikaanse eik. De top van de Muziekberg werd in 1920 met
Grove den beplant en in 1923 kwam er een aanvulling. Tot ongeveer 1945 werd het bos verder
beheerd als middelhout. Bij het sluiten van de kruinen verdween het schaarhout geleidelijk aan.
Stilaan overheersten de Beuken en werd het bos verder als hooghout beheerd. Er werd ook
aan zandwinning gedaan in het Muziekbos, zo is er een grote oude zandgroeve in het privaat
deel ten noorden van de Muziekbosstraat, in de oostrand van bestand 4b is er ook nog –
beboste- restant van een oude zandwinning aanwezig.
Gezien de snelle groei van de Beuk werd een korte omloop gekozen, die bepaald werd op 8
jaar. Het bos werd in 2 hakken verdeeld, zodat er om de 4 jaar een dunning plaatsvond. Ook in
de Grove den werd er aanvankelijk om de 4 jaar gedund en later, in het ijlere bestand, om de 8
jaar (Voets, 1982)

Samengevat
de

Het Muziekbos vormde tot het midden van de 19 eeuw een aaneengesloten uitgestrekt bosde
gebied dat tot de grootste van de Vlaamse Ardennen behoorde. In de tweede helft van de 19
eeuw valt het boscomplex uiteen en wordt de hoogste zones van de Muziekberg, die tot dan toe
een open zone waren, bebost met naaldhout. Tijdens WOI wordt het grootste deel van het bos
gekapt en wordt na de oorlog opnieuw beplant vooral met Beuk. Het noordelijk deel van het Bos
Ter Eecken was tot de jaren ’60 grotendeels niet bebost.
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2.3

Beschrijving van de standplaats

2.3.1

Reliëf

Zie kaart 2.12.
De hoogte van de kamlijn van de heuvelrij “Kluisberg-Levierenbos” schommelt tussen de 165
en 94 m in het zuidoostelijke deel. Het profiel van deze kamlijn bestaat dus uit een opeenvolging van heuvels en zadels en is op zijn minst ondulerend te noemen. Dit grillig verloop is het
gevolg van intense hellingserosie zowel op de Vlaamse noordhelling als op de overwegend
‘Waalse’ zuidflank. De hoge heuvelkam behoort tot de meest erosieve landschappen van
Vlaanderen (zie ook verder).
Het hoogste punt in het plangebied bedraagt 145 m en is centraal in het Muziekbos rond de
Geuzentoren gelegen. De meeste bestanden zijn op de zuidelijke helling gelegen die steil afloopt richting Molenbeek tot een hoogte van 65 m op de zuidrand van bestand 2a. In het deel
van het Bos Ter Eecken bevindt het hoogste punt zich op de oostrand van bestand 6c met een
hoogte van 105 m, het reliëf loopt naar de Pauwelsbeek tot een hoogte van 70 m op de
westrand van bestand 6a.

2.3.2

Hydrografie en hydrologie

Zie kaart 2.2.
Het Muziekbos is gelegen in het Boven-Scheldebekken.
Op tal van plaatsen vormt het regenwater, dat door de zandige kop van de heuvels loopt, bronnen en beekjes op de flanken. Onder de tertiaire zandkap zit namelijk een ondoordringbare kleilaag, zodat het doorsijpelende water een uitweg moet zoeken via de flanken (zie Figuur 2.16).
Op de zuidflank van de Muziekberg ontspringen tussen de 90 m en 100 m verschillende bronnen, dit vooral in bestand 2b. Deze bronnen geven het ontstaan aan bronbeken die uitmonden
in de Molenbeek (2de categorie). Ook in het deel van het Bos Ter Eecken zijn twee bronnen aanwezig die op ongeveer een hoogte van 100m ontspringen. De bronbeken monden uit in de Pauwelsbeek, een beek van 2de categorie die op de westrand van het plangebied ligt.
Om in hun drinkwater te voorzien probeerden de Duitsers in WOI de Kanarieberg te voorzien
van kanalen en hoewel dit plan niet gelukt is, getuigen nog enkele gekanaliseerde putten van
deze ingreep. Relicten hiervan zijn nog terug te vinden als een gemetste put rond een bron net
ten noorden van de poel in bestand 2b en de bron op de grens tussen 2c en 2d is in een stenen
wand ingebracht. In het verleden putten omwonenden uit sommige bronnen hun drinkwater.
De vijver (500 m²) in 2b wordt gevoed door een beekje dat hogerop aan de rand van het bos
ontspringt. In de poel wordt er heel wat slib afgezet zodat een regelmatige ruiming noodzakelijk
zal zijn. In bestand 3f zijn er ook twee vijvers aanwezig. De meest noordelijke poel is vrij natuurlijk en watert via een buis af naar een zuidelijker gelegen rechthoekig gegraven poel.

foto links: slibafzetting in vijver in bestand 2b – foto rechts: restant van ingemetste bron in 2b
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Ter info: op de plaats waar een watervoerende laag dagzoomt, ontstaat een bronzone die gevoed wordt
door een horizontale waterbeweging. Door de permanente aanvoer van water ontstaan zo heldere, ondiepe en zuurstofrijke bronbeekjes. In kwelgebieden daarentegen is er sprake van een verticale opwaartse
beweging van het grondwater onder invloed van de waterdruk in de bodem. De waterkolom in het hoger
gelegen infiltratiegebied drukt op de waterkolom ter hoogte van de kwelzone. Hierdoor komt het grondwater via een verticale beweging aan het oppervlak (Figuur 2.16).
Figuur 2.16: bron- versus kwelzone (bron: Haskoning)

bronzone
waterpeil

bronzone
Scheidende laag

waterpeil
kwelzone
waterstroom
Watervoerende laag

2.3.3

Bodem en geologie

2.3.3.1

Geologie

Alluviale afzettingen

De geologische kaart van het plangebied en omgeving is weergegeven op Figuur 2.17.
De Muziekberg is één van de getuigenheuvels die zijn ontstaan uit sedimentaire afzettingen
tijdens het Tertiair die verharden na het verdwijnen van de Diestiaanzee. Tijdens de daarop volgende interglaciale fasen van het Kwartair werden de minder erosiebestendige limonietzanden
en –zandsteen weggeschuurd en bleven de harde Diestiaanzandstenen als getuigenheuvels in
het landschap behouden. Vaak werden deze harde zandsteenbanken op de heuveltoppen ontgonnen. Er zitten in deze laag silexkeien en limonietzandsteen die tot bijzondere stenen samengesmolten zijn (de zogenaamde ‘Poudingue de Renaix’).
In en rond het plangebied bevinden zich volgende geologische lagen (zie Figuur 2.17):
-

Formatie van Tielt: deze afzettingen (Ieperiaan zand) worden in hun geheel beschouwd
als doorlatend, hoewel op de heuvelflanken op het contact met de onderliggende zeer
slecht doorlatende afzettingen van de Formatie van Kortrijk dikwijls bronnen voorkomen. De dikte kan tot 35 m bedragen.

-

Lid van Aalbeke: dit is de bovenste laag van de Formatie van Kortrijk (Ieperiaan zand) en
bestaat bijna uitsluitend uit klei (89 %), waardoor het de zuiverste mariene kleiafzetting
van het Belgisch Tertiair is.

-

Formatie van Gent: de formatie van Gent bestaat van boven naar onder uit het Lid van
Vlierzele, het Lid van Pittem en het Lid van Merelbeke. Het Lid van Vlierzele bestaat uit
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grijsgroen glauconiethoudend fijn zand met kleilenzen. Het Lid van Merelbeke bestaat
uit donkergrijze zeer fijn-siltige klei met dunne zandlensjes met organisch materiaal en
pyrietachtige concreties. De klei van het Lid van Merelbeke is uiterst slecht doorlatend
en geeft op ongeveer 90 m hoogte aanleiding tot bronniveaus.
-

Formatie van Lede: deze laag bestaat uit kalkrijk, fijn, bleek zand en is watervoerend.
De Formatie van Lede hoort samen met de Formatie van Gent tot het LedoPaniseliaan. Het is in Oost-Vlaanderen de belangrijkste laag voor waterwinningen.

-

Formatie van Maldegem: deze laag is zowel onder- als bovenaan zandig met tussenin
een grijsgroene kleilaag. In de Vlaamse Ardennen is ze maximaal 10 meter dik en dagzoomt ze tussen 120 en 130 m.

-

Formatie van Diest: deze laag is gesitueerd op de top van de Muziekberg en dateert uit
het Mioceen (25 tot 7 miljoen jaar geleden). De maximale dikte bedraagt 25 tot 30 m en is
gelegen op ongeveer 125 à 135 m. Uit die laag werd de roestkleurige ijzerzandsteen
ontgonnen en werd die onder meer aangewend voor de bouw van de Geuzentoren.

In de grote valleien van de Vlaamse Ardennen wordt het reliëf vooral bepaald door fluvioeolische sedimenten. Op de hellingen vindt voornamelijk eolische accumulatie plaats. De dikte
van het quartaire (zand-)leemdek bedraagt hier maximaal 1 meter op de steile hellingen. Door
erosie dagzomen heden vaak tertiaire lagen op deze flanken. De quartaire dekmantel bestaat
op de Muziekberg uit zandleem. De ondiepe zandleembodem komt voor op de steilste hellingen
en op het noordelijk zachter hellend deel van het bos.
Figuur 2.17: geologische kaart met het Tertiair in de omgeving van het Muziekbos
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2.3.3.2

Bodemtextuur, -drainage en -profiel

De voorkomende bodemtypes zijn weergegeven op kaart 2.3.
De kwartaire afzettingen ter hoogte van het plangebied zijn van eolische oorsprong en dateren
van het Weichseliaan, dat overeenstemt met de laatste ijstijd. Uit het toen droogliggende
Noordzeegebied werd sediment door de wind in beweging gebracht en in oostelijke richting ver2
plaatst. Het zandig materiaal, dat voornamelijk door saltatie werd verplaatst kwam hoofdzakelijk in de vlakke gebieden van Laag-België terecht; het leemachtig materiaal daarentegen werd
in suspensie vervoerd en afgezet op het meer heuvelige gebied in Midden-België (Denis et al.,
1992).
Op de top van de Muziekberg (bestanden 3b, 3c, 3d, 3e, 3i) en in bestand 2a komen droge, soms
ietwat lemige zandgronden zonder duidelijke profielontwikkeling voor. De oorspronkelijke
dunne kwartaire leemlaag is door erosie verdwenen.
In de rest van het Muziekbos komen vooral droge zandleemgronden voor.
Volgende bodemseries komen voor binnen het plangebied:

Zandgronden
Zbx:

droge zandgronden met niet bepaalde profielontwikkeling

Lemige zandgronden
Sbx:

droge lemige zandgrondoen met niet bepaalde profielontwikkeling

Lichte zandleemgronden
PDx:

matig natte licht zandleemgronden met niet bepaalde profielontwikkeling

Leemgronden
Aba:
Abp:

droge leemgronden met textuur B horizont
…1: fase met dunne A horizont (< 40 cm)
gronden op leem zonder profielontwikkeling

Zandleemgronden
Lba:
Lbp:
Lbx:
Ldc:
LDx:
Lfp:
Lhp:

droge zandleemgronden met textuur B horizont
droge gronden op zandleem zonder profielontwikkeling
droge zandleemgronden met niet bepaalde profielontwikkeling
matig gleyige zandleemgronden met sterk gevlekte textuur
matig gleyige zandleemgronden met niet bepaalde profielontwikkeling
zeer sterk gleyige gronden met reductiehorizont op zandleem zonder profielontwikkeling
sterk gleyige gronden op zandleem zonder profielontwikkeling

OT:

vergraven gronden

2.3.3.3

Grondverschuiving

Een grondverschuiving (of massabeweging) is een hellingafwaartse beweging van grondmateriaal
onder invloed van de zwaartekracht. Wind, water, lucht of ijs oefenen geen directe eroderende
invloed uit, al kunnen ze wel een indirecte rol spelen door een vermindering van de bodemsterkte en via stromingsdrukken (stromend grondwater).
In Vlaanderen komen grondverschuivingen vooral in de Vlaamse Ardennen voor. Deze regio
heeft immers de topografische en geologische kenmerken die typerend zijn voor het ontstaan
van grondverschuivingen: zeer steile hellingen en smectietrijke kleien3 onder zandige pakketten.
De directe oorzaak van grondverschuivingen is vaak een combinatie van hoge neerslaghoe2

Sprongsgewijs transport van deeltjes door wind of water.
De mineralengroep smectiet is een groep van meestal gehydrateerde aluminium-fylosilicaten. Smectiet is een van de
kleimineralen.
3
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veelheden en menselijke ingrepen, zoals het aanleggen van een vijver, afgravingen, ophogingen, afdichten van bronnen… Men treft zowel zeer oude (maar moeilijk te dateren), in het landschap geïntegreerde grondverschuivingen aan als recente grondverschuivingen. De recente
grondverschuivingen liggen vaak binnen de contouren van een oude grondverschuiving, zodat
het in feite om een reactivering gaat, maar kunnen ook geheel onafhankelijk ontstaan op intrinsiek gevoelige plaatsen (Van Den Eeckhaut, 2007).
Door de K.U. Leuven (Onderzoeksgroep Fysische en Regionale Geografie van het Departement Geografie – Geologie) werd in 2006 en 2007 in de Vlaamse Ardennen enerzijds een inventarisatiekaart opgemaakt van bestaande zones van grondverschuiving en anderzijds een gevoeligheidskaart voor grondverschuivingen.
Met uitzondering van het hoogste gelegen vlak gedeelte van het plangebied is de rest van het
plangebied zeer gevoelig aan grondverschuivingen (zie Figuur 2.18).
In en rond het Muziekbos en het Bos Ter Eecken werden verschillende zones van grondverschuiving vastgesteld (zie Figuur 2.19).
Figuur 2.18: geklasseerde gevoeligheid voor grondverschuiving (bron: Databank Ondergrond Vlaanderen)
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Figuur 2.19: gekarteerde grondverschuivingen (bron: Databank Ondergrond Vlaanderen)

Samengevat
 In het plangebied zijn verschillende bronnen aanwezig die het ontstaan geven aan
bronbeken. Ook zijn er een 3-tal poelen en enkele kleinere kwelzones aanwezig.
 De bodems in het bosgebied bestaan in de helling uit droge leemgronden en in het
valleigebied uit natte leemgronden.
 Er is een vrij sterk reliëf aanwezig en is de gevoeligheid voor grondverschuivingen hoog
tot zeer hoog.
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2.4

Beschrijving van het biotisch milieu

2.4.1

Bestandenkaart

Er zijn in het plangebied 2 bosplaatsen, namelijk Muziekbos en Bos Ter Eecken, 6 percelen en
23 (bos)bestanden onderscheiden. 21 van de 23 bestanden bestaan uit bos of jonge aanplant
(bestand 5a) en één bestand (2e) bestaat uit grasland en bestand 2f bestaat deels uit een aanplant en deels uit een natuurakker.
In totaal bestaat 98% (55 ha) van het plangebied uit bos.
De bestandenkaart is weergegeven op kaart 2.4 en op kaart 2.5 zijn de bestanden verder opgedeeld naar hoofdboomsoort(en).
Tabel 2.3. bestandsbeschrijving
Opp.

bedrijfs-

mengings-

(ha)

vorm

vorm

1a
2a
2b

2,2869

hooghout

homogeen

LH

>75%

1,2439

hooghout

homogeen

NH

>75%

9,8753

hooghout

homogeen

LH

>75%

2c
2d
2e

0,9815

hakhout

homogeen

Bestand

bestands- sluitingstype

4

graad

jaar van

leeftijds-

hoofdboom-

aanplant

klasse

soort

gelijkjarig

-

81-100

Beuk

gelijkjarig

1920-1923

81-100

Grove den

>95%

gelijkjarig

-

81-100

Beuk

>95%

-

81-100

T kastanje

<10%

81-100

Beuk + pop

>50%

-

-

-

1-20

LH

100%

>95%

leeftijd

LH

>75%

gelijkjarig

LH

>75%

ongelijkjarig

-

-

-

-

groepsgewijs

LH

<25%

gelijkjarig

2,2925

hooghout stamsgewijs

0,3979

grasland

-

% inheems
100%

1,3 ha
aanplant

2f

1,7014

2g

0,1520

hooghout stamsgewijs

LH

>75%

ongelijkjarig

-

81-100

3a
3b
3c
3d

3,3949

hooghout

LH

>75%

gelijkjarig

-

81-100

Beuk

2,2387

hooghout groepsgewijs

NH

>75%

ongelijkjarig

-

61-80

Lork, Do

<5%

1,6740

hooghout

homogeen

NH

50-75%

gelijkjarig

-

61-80

Lork

<5%

2,5935

hooghout

homogeen

NH

50-75%

gelijkjarig

-

61-80

Lork

<5%

3e
3f

3,3989

hooghout groepsgewijs

LH

>75%

ongelijkjarig

-

81-100

Beuk, (Lork)

2,5321

hooghout groepsgewijs

NH

>75%

ongelijkjarig

-

41-60

+ 0,4 ha
akker

4

3g

0,7078

3h
3i

3,0543
1,5112

4a
4b
5a

1,7790

hooghout

homogeen

Lork
Lork, T kas-

<5%

groepsgewijs

NH + LH

>75%

ongelijkjarig

-

41-60

hooghout

homogeen

LH

>75%

gelijkjarig

-

81-100

Beuk

>90%

hooghout

homogeen

LH

>75%

gelijkjarig

-

81-100

Beuk

>95%

hooghout groepsgewijs

NH

>75%

ongelijkjarig

-

41-60

Lork, Do

<5%

2,3421

hooghout

LH

>75%

gelijkjarig

-

81-100

Beuk

>95%

5,6995

aanplant groepsgewijs

LH

<25%

gelijkjarig

-

1-20

LH

100%

6a

2,6572

hooghout groepsgewijs

LH

>75%

ongelijkjarig

-

81-100

6b
6c

1,9917

hooghout

homogeen

NH

50-75%

gelijkjarig

-

61-80

Lork

<5%

1,4300

hakhout

stamsgewijs

LH

>75%

ongelijkjarig

-

21-40

Es, Boswilg

>95%

+hakhout

homogeen

tanje

Beuk,
Zomereik, pop

indeling in bestandstypes: LH: >80% loofhout / NH: >80% naaldhout / LH (50-80%) + NH / NH (50-80%) + LH
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2.4.2
2.4.2.1

Bestandsbeschrijving en dendrometische gegevens
Bestandskenmerken

De bestandskenmerken van de verschillende bestanden zijn per bestand weergegeven in Tabel
2.3 en Tabel 2.19. Ook in de ingevulde databank Bosbeheerpakket zijn de algemene kenmerken digitaal op te vragen (zie bijgevoegde CD-rom van ANB of stad Ronse).

Bestandstypen
Het grootste deel van de bosplaats Muziekbos wordt ingenomen door homogeen loofhout. In de
bosplaats Bos Ter Eecken is er in het loofhout maar weinig naaldhout aanwezig maar zijn de
bestanden meer gemengd met verschillende loofboomsoorten.
Ongeveer een kwart van het plangebied bestaat uit homogene naaldhoutaanplanten die zich
vooral op de hoogste delen van het plangebied situeren.
Een beperkt deel is open plek, bestaande uit een deel weiland en een natuurakker.
Tabel 2.4: verdeling van de verschillende bosbestandtypes binnen het plangebied.
Bestandstype

Oppervlakte (ha)

Rel. opp. (%)

NH

Naaldhout (+80%)

13,95 ha

25,2%

LH

Loofhout (+80%)

40,71 ha

73,4%

pOp

Permanente open plek

0,79 ha

1,4%

Grafiek 2.1: verdeling van de verschillende bestandstypen
1,4%

25,2%

LH
NH
pOp
73,4%

Leeftijd
Ongeveer 13% van de bosoppervlakte van het plangebied heeft een bosleeftijd jonger dan 20
jaar en bestaat uit een recente beplante akker en voormalig stort. Bestand 6c is heeft een leeftijdsklasse van 21 tot 40 jaar en bestaat grotendeels uit hakhout.
De naaldhoutbestanden zijn vooral na WOII aangeplant en bevinden deze bestanden zich in de
leeftijdsklassen 41-60 jaar en 61-80 jaar. Het grootste deel van de Beukenbestanden werden
aangeplant na WOI en zijn de bestanden tussen de 81 en 100 jaar oud. Ook werden dan beperkt Amerikaanse eik aangeplant, de Am. eik die in 2010 langs de Bosrede werd omgezaagd,
was 93 jaar oud. Verder is de aanwezigheid van oudere bomen is beperkt tot enkele Beuken in
de zuidrand van bestand 2b (met omtrekken tot 310 cm) en enkele Zomereiken in bestand 6a.
Tabel 2.5: globale leeftijd van de bosbestanden
Leeftijdsopbouw
Oppervlakte (ha)
1-20 jaar
7,40
21-40 jaar
1,43
41-60 jaar
5,03
61-80 jaar
8,49
81-100 jaar
33,21

Rel. opp. (%)
13,3%
2,6%
9,1%
15,4%
59,8%
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Grafiek 2.2: verdeling van de leeftijdscategorieën
13,3%

2,6%
9,1%

59,8%

15,3%

1-20
21-40
41-60
61-80
81-100

Sluitingsgraad
Alle Beukenbestanden hebben een hoge sluitingsgraad (>75%), terwijl de naaldhoutbestanden
minder zijn gesloten.
Tabel 2.6: verdeling van de sluitingsgraad binnen het plangebied
Sluitingsgraad Oppervlakte (ha)
Rel. opp. (%)
< 25 %
7,40
13,3%
50 % - 75 %
6,25
38,1%
> 75 %
41,91
55,4%

Bedrijfsvorm
Hooghout, waarbij de bomen als hoogstammen groeien, is vrijwel de enige bedrijfsvorm die
wordt toegepast in de bosbestanden (96 % van de totale oppervlakte). Er zijn slechts 2 bestanden
met hakhout aanwezig, namelijk bestand 2c met ouder hakhout van Tamme kastanje en bestand 6c waarvan ouder hakhout van Es, Tamme kastanje en berk aanwezig is. In enkele bestanden zijn nog restanten van hakhout aanwezig, zo onder meer in bestanden 3g en 3h.
Tabel 2.7: aandeel van de verschillende bedrijfsvormen
Bedrijfsvorm
Oppervlakte (ha)
Rel. opp. (%)
hooghout
53,15
95,7%
hakhout
2,41
4,3%

Mengingsvorm
Onder mengingsvorm wordt de ruimtelijke positie van de bomen en/of boomgroepen van verschillende soorten binnen een bestand verstaan. Het kan gaan om zowel stamsgewijs of
groepsgewijs gemengde bestanden als homogene bestanden met één enkele boomsoort.
Homogene bosbestanden nemen een oppervlakte van 33,2 ha in, ofwel 60% van het plangebied. Deze homogene bestanden bestaan uit de Beukenbestanden en ook de Lorken- en Grove
denbestanden.
Gemengde bosbestanden nemen ongeveer 40% van de bosoppervlakte in, verdeeld over
stamsgewijze menging (6,9%) en groepsgewijze menging (33,3%). Aanplanten worden meestal
groepsgewijs aangelegd om het verschil in groeiritme van verschillende soorten te ondervangen. Bij stamsgewijze menging betreft het Zomereik of Beuk met andere loofhoutsoorten.
Tabel 2.8: aandeel van de verschillende mengingsvormen
Bedrijfsvorm
Oppervlakte (ha)
Rel. opp. (%)
homogeen
33,20
59,8%
groepsgewijs
18,49
33,3%
stamsgewijs
3,87
6,9%
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Grafiek 2.3: aandeel van verschillende mengingsvormen
7,0%

33,3%

homogeen
groepsgew ijs
59,8%

2.4.2.2

stamsgew ijs

Boomsoortensamenstelling

Om inzicht te verkrijgen in de opbouw van het bos werd in het voorjaar van 2010 een bosinventarisatie uitgevoerd, waarbij heel wat van de bestanden aan de hand van 15 proefvlakopnames werd opgemeten, waarvan 12 in het deelgebied Muziekbos en 3 in het deelgebied Bos Ter
Eecken. De gegevens van de opnames werden ingegeven in de Access-databank Bosbeheerpakket van ANB en worden de verwerkte gegevens (bestandssamenstelling, stamtal, grondvlak,
volume) hieronder besproken. De gedetailleerde gegevens per bestand en per opname zijn terug te vinden in de databank en in Bijlage 1.
In november 2010 werden een 300-tal bomen (Beuk en Grove den) gekapt in bestand 1a (zuidrand), 2a en 2b. Deze bomen zijn wel nog meegerekend in de gegevens met betrekking tot de
boomlaag van het Muziekbos.
De ligging van de dendrometrische proefvlakken is weergegeven op kaart 2.6 en zijn de xycoördinaten van de centerpunten weergegeven in een digitaal GIS-bestand.
Omdat het zuidelijk deel van het Muziekbos en het deel van Bos Ter Eecken qua soortensamenstelling en opbouw van de bestanden vrij sterk verschillen, worden deze twee bosplaatsen
qua bomensoortensamenstelling afzonderlijk weergegeven en besproken.

Zaailingen
Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte minder dan 2 meter.
In het deelgebied Muziekbos werd maar weinig verjonging aangetroffen, gemiddeld zijn er maar
225 zaailingen per ha aanwezig. Zeker in de homogene Beukenbestanden is er nagenoeg geen
verjonging aanwezig. Op de hogere delen van het deelgebied, namelijk bestanden 3b, 3c, 3d is
er verjonging van Ruwe berk aanwezig en ook Gewone vlier. Verder zijn nog Gewone esdoorn,
Tamme kastanje en Am. vogelkers in klein aantal als verjonging aanwezig.
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Tabel 2.9: aantal zaailingen (ex./ha) per soort en per hoogteklasse – deelgebied Muziekbos

In het deelgebied van Bos Ter Eecken is er heel wat meer verjonging (± 1.500/ha) aanwezig. Het
betreft echter vooral Vlier en wat Grauwe abeel. Buiten de proefvlakken is er zeker in bestand
6a vrij veel verjonging van Es, Esdoorn en beperkt wat Am. vogelkers aanwezig.
Tabel 2.10: aantal zaailingen (ex./ha) per soort en per hoogteklasse – deelgebied Bos Ter Eecken

Struiklaag
Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte van meer dan 2 meter en een omtrek kleiner dan 20 cm.
Net zoals bij de zaailingen is het gemiddeld aantal struiken per ha voor het volledige plangebied
erg laag (360 ex./ha). Opgesplitst naar de twee bosplaatsen is vooral in het deel Muziekbos de
struiklaag weinig ontwikkeld. Tamme kastanje, Esdoorn, Vlier en Am. eik zijn in beperkt aantal
aanwezig. Het is opnieuw vooral in de Beukenbestanden dat er een struiklaag ontbreekt, in de
meer gemengde (naaldhout)bestanden is de struiklaag beter ontwikkeld met Wilde lijsterbes,
Tamme kastanje, Esdoorn, maar ook Am. eik en Am. vogelkers. Buiten de proefvlakken komt
ook nog Hulst en wilde Mispel voor.

Pagina 41 van 125

Algemene beschrijving

Tabel 2.11: aantal struiken per hectare per hoogteklasse (L=levend, D=dood) – deelgebied Muziekbos

In de bosplaats Bos Ter Eecken is vooral in bestand 6a en 6c de struiklaag ontwikkeld. Die bestaat er vooral uit Es en ook Vlier, Hazelaar en meidoorn (vooral bestand 6c). Buiten de proefvlakken komt ook nog wilde Mispel voor.
Tabel 2.12: aantal struiken per hectare per hoogteklasse (L=levend, D=dood) – deelgebied Bos Ter Eecken
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Grafiek 2.4: procentueel aandeel van de struiken – volledig plangebied
Gewone es
8%

3%

Wilde lijsterbes

15%

Hazelaar
11%

3%
8%

3%

Eenstijlige meidoorn
Gewone vlier
Beuk

8%

16%

Tamme kastanje
Ruwe berk

6%

19%

Gewone esdoorn
Amerikaanse eik
Boswilg

Boomlaag
De boomlaag omvat alle exemplaren met een omtrek van meer dan 20 centimeter.
Deelgebied Muziekbos
Uit Tabel 2.13 is vooral de relatieve verhouding tussen de verschillende boomsoorten af te leiden. Zowel op basis van stamtal, grondvlak als volume is de belangrijkste boomsoort Beuk (80%
van het grondvlak/volume). Andere soorten komen al heel wat minder voor, Lork komt nog meer
dan 10% voor (vooral in de bestanden 3b, 3c en 3d). Overige soorten als Am. eik, Grove den, populier, Tamme kastanje, … maken minder dan 5% van de verschillende parameters uit.
Tabel 2.13: aandeel bomen per soort – deelgebied Muziekbos

In de tabel van de stamtalverdeling blijkt dat er weinig bomen aanwezig zijn in de lage omtrekklassen en er relatief veel bomen aanwezig zijn in de hogere omtrekklassen (wat het omgekeerde
is van een meer natuurlijk ontwikkeld bos). Dit is natuurlijk te wijten aan de homogene Beukenbe-
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standen die rond de 80 jaar oud zijn. Het is ook in die hogere omtrekklassen dat het grootste
aandeel grondvlak (en volume) aanwezig is.
De opbouw van de boomlaag in het deelgebied Muziekbos is sterk homogeen en onnatuurlijk.
Grafiek 2.5: stamtal t.o.v. de omtrekklasse – deelgebied Muziekbos

Grafiek 2.6: grondvlak t.o.v de omtrekklasse – deelgebied Muziekbos

Deelgebied Bos Ter Eecken
Het stamtal en ook het grondvlak in deze bosplaats ligt beduidend hoger. De belangrijkste soort
is Lork met ongeveer 1/3de van het grondvlak en volume. Gewone es is ook een belangrijke
soort (ongeveer 1/4de), terwijl een beperkt aantal dikkere Beuken, Grauwe abelen en Zomereiken
voor een aanzienlijk deel in het grondvlak/volume zorgen. Boswilg komt vooral voor in bestand
6c, andere soorten komen maar beperkt voor.
Uit de grafiek van de stamtalverdeling blijken er maar een beperkt aandeel bomen in de laagste
omtrekklassen aanwezig te zijn en is Lork vooral belangrijk in de omtrekklassen tussen de 110
en 130 cm. Opvallend bij de grondvlakverdeling is het relatief groot aandeel van de zwaardere
omtrekklassen (boven de 180 cm ).
De opbouw van de boomlaag in deze bosplaats is al heel wat gevarieerder en natuurlijker. Het
homogene lorkenbestand in 6b zorgt wel voor een minder natuurlijk verloop van de stamtal- en
grondvlakverdeling.
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Tabel 2.14: aandeel bomen per soort – deelgebied Bos Ter Eecken

Grafiek 2.7: stamtal t.o.v. de omtrekklasse – deelgebied Bos Ter Eecken
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Grafiek 2.8: grondvlak t.o.v. de omtrekklasse – deelgebied Bos Ter Eecken

Herkomst
Zoals uit Tabel 2.15 blijkt bestaat 79% (op basis van grondvlak) van het bomenbestand in het volledige plangebied uit inheemse bomen.
Tabel 2.15: verhouding tussen inheemse en uitheemse boomsoorten
Stamtal
Grondvlak
Volume
Groep
(/ha)
(%)
(m²/ha)
(%)
(m³/ha)
(%)
Inheems

246

73,2%

29,31

78,6%

338

80,6

Uitheems

90

26,8%

7,99

21,4%

82

19,4

336

100%

37,3

100

420

100

Totaal

Dood hout
Het staand dood hout omvat alle staande dode bomen met een omtrek van meer dan 20 centimeter.
In de bosplaats Muziekbos is er maar erg weinig staand dood hout aanwezig (slechts 0,2% van
het houtvolume). In de bosplaats Bos Ter Eecken is dit al iets beter met 0,6% van het houtvolume.
Tabel 2.16: aandeel staand dood hout – deelgebied Muziekbos

Tabel 2.17: aandeel staand dood hout – deelgebied Bos Ter Eecken
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In de meeste bestanden is er maar weinig dun tot matig dik liggend dood hout aanwezig, uitzonderingen hierop zijn het bestand 6a en het bestand 6b waar veel liggend dood hout van Lork
aanwezig is. Zeer dik dood hout (omtrek >120 cm) is er maar weinig aanwezig in het plangebied.
Tabel 2.18. aanwezigheid van liggend en staand dood hout in de verschillende bosbestanden
dun liggend

dik liggend

zeer dik liggend

staand dood hout

staand dood hout

staand dood hout

(stuks/ha)

(stuks/ha)

(stuks/ha)

stamtal (/ha)

grondvlak (m²/ha)

volume (m³/ha)

1a

<5

geen

geen

0

0

0

2a

5-100

1-10

1-3

79

0,92

0,8

bestand

2b

<5

1-10

geen

0

0

0

2c

5-100

1-10

geen

-

-

-

2d

5-100

11-30

1-3

0

0

0

2g

geen

-

-

-

5-100

geen

3a

<5

geen

geen

0

0

0

3b

5-100

1-10

geen

-

-

-

-

-

-

3c

5-100

1-10

geen

3d

5-100

1-10

geen

0

0

0

3e

5-100

1-10

geen

79

1,16

9,5

3f

5-100

1-10

geen

0

0

0

3g

<5

1-10

geen

-

-

-

3h

5-100

1-10

1-3

0

0

0

3i

<5

1-10

geen

0

0

0

4a

<5

1-10

geen

0

0

0

4b

<5

1-10

1-3

0

0

0

6a

5-100

>30

1-3

39

0,20

1,5

6b

5-100

11-30

>3

0

0

0

6c

5-100

geen

geen

196

1,51

8,0

totaal

-

-

-

18

0,17

1,1

Met betrekking tot dood hout wordt in de criteria voor duurzaam bosbeheer een streefwaarde
vooropgesteld van minimum 4 % van het totale bestandsvolume (hierin worden zowel staand als
liggend dood hout gerekend). Met uitzondering van de bestanden 6a en 6b wordt in de andere bestanden dit percentage hoegenaamd niet bereikt.

2.4.2.3

Dendrometrische gegevens

In Tabel 2.19 zijn per bestand waar er een bosbouwopname is uitgevoerd de verschillende parameters voor de boomlaag weergegeven. Voor de detailgegevens per bestand voor staand
dood hout wordt verwezen naar Tabel 2.18.
De resultaten van de 15 bosbouwopnames zijn per bestand in Bijlage 1 weergegeven
Tabel 2.19: stamtal, grondvlak en volume van de levende bomen per bestand
Levende bomen
Bestand

stamtal (/ha)

grondvlak
(m²/ha)

volume
(m³/ha)

1a
2a
2b
2d

167

30,9

301

825

33,2

467

108

34,5

467

305

22,3

202

3a
3d

246

50,7

565

373

28,7

293
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Levende bomen
3e
3f
3h
3i
4a
4b
6a
6b
6c
gemiddeld

2.4.3

236

30,0

343

393

21,1

188

206

53,6

683

511

53,9

599

265

27,1

317

344

51,0

593

678

52,4

516

481

42,2

405

1415

25,6

160

336

37,3

420

Biologische waarderingskaart

De Biologische Waarderingskaart vormt een gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse biotopen. De “biologische waardering” is gebaseerd op vier criteria, namelijk zeldzaamheid, biologische kwaliteit, kwetsbaarheid en vervangbaarheid.
Op de Biologische Waarderingskaart (basis versie 2b, INBO en deels geactualiseerd door Grontmij in
2010) zijn alle loofhoutbestanden aangeduid als biologisch zeer waardevol. De naaldhoutbestanden zijn aangeduid als biologisch waardevol, al dan niet met zeer waardevolle elementen
(zoals bestand 3b).
Het bestand 2f bestaat uit een aanplant en een natuur-akker die als biologisch waardevol worden aangeduid. Ook de aanplant op het voormalig stort in bestand 5a is biologisch waardevol.
Op kaart 2.7 is de geactualiseerde BWK voor het plangebied weergegeven.
In het plangebied onderscheidt men volgende karteringseenheden of vegetatiekundige formaties:
Vijvers
De grote poel in bestand 2a is gekarteerd als een eutrofe plas (ae).
Graslanden
Graslanden zijn er maar beperkt aanwezig. Op de randen van de aanplanten in de bestanden 2f
en 5a zijn er graslanden aanwezig die momenteel nog vrij verruigd zijn (te beschouwen als weinig
ontwikkeld mesofiel hooiland hu-) die mits aangepast beheer verder kunnen ontwikkelen.
Het bestand 2e is recent aangekocht en is momenteel nog in gebruik als paardenweide. Het
perceel is gekarteerd als weiland met microreliëf (hpr).
Beuken-Eikenbossen
Beukenbossen nemen het grootste deel van de bosbestanden in het deelgebied Muziekbos in
en bestaan uit Beukenbos met Wilde hyacint (fe – Endymio-Fagetum) en vooral zuur Beukenbos
(fs – Fago-Quercetum), een type zonder Wilde hyacint.
Eikenbossen komen maar beperkt voor, zo ondermeer in bestand 2d, dat is gekarteerd als Eiken-Haagbeukenbos met Wilde hyacint (qe – Endymio-Carpinetum). In het Bos Ter Eecken is het
aanwezige eikenbos gekarteerd als Eiken-Haagbeukenbos (qa – Stellario-Carpinetum).
Vallei- en moerasbossen
In het noordelijk deel van Bos Ter Eecken (bestand 6a) komt een klein bestand met alluviaal Essen-Olmenbos (va – Ulmo-Fraxinetum) voor. Ook op de westrand van dit bestand is dit bostype
aanwezig, samen met elementen van het bostype Elzen-Essenbos van bronnen (vc – CariciFraxinetum), dat ook op de zuidrand van het bestand aanwezig is.
In het bestand 2b is ook bronbos aanwezig dat echter aanzienlijk is gedegradeerd (vc-).
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Naaldhoutaanplanten
Naaldhoutbestanden bevinden zich op de hogere delen van het plangebied. Het betreft vooral
naaldhoutaanplanten van Lork met ondergroei van struiken en bomen (pmb), in enkele bestanden (3b, 3g) is dit beperkt tot bramen en varens (pms). In bestand 2a is een aanplant van Grove
den met ondergroei van bomen en struiken (ppmb) aanwezig. In bestand 4b is er een zone met
aanplant van Fijnspar (pa).
Tabel 2.20: klassen van karteringseenheden in het Muziekbos
Omschrijving
Vijvers
Droge graslanden
Akker (tbv. akkervogels)
Beuken- en Eikenbossen
Vallei- en moerasbossen
Loofhoutaanplanten
Naaldhoutaanplanten
Totaal

2.4.4

codes

Opp. (ha)

ae

0,05

hpr, hu

1,75

bl

0,40

qa, fa, fe, fs

33,4

va, vc

0,53

n

5,86

pmb, pms, ppmb, pa

13,9
55,8

Actuele vegetatie

In totaal werden 15 vegetatie-opnames volgens Braun-Blanquet gemaakt in bosbouwproefvlakken en 5 vegetatieopnames met de Tansley-schaal. De situering van de opnames en de
aanwezige bos- en vegetatietypes zijn weergegeven op kaart 2.6. De resultaten van de 15 vegetatie-opnames in de bosbestanden zijn per bestand in detail in Bijlage 2 weergegeven
De vegetatieopnamen in de bosbestanden worden vegetatiekundig op naam gebracht met behulp van de een identificatieprogramma ‘Bostypologie’ dat in het Bosbeheerpakket (versie 3.43 –
2.16) van ANB is ingebracht. Deze identificatie volgt de typologie volgens Cornelis et al. (2009).
Op basis van de presentie, karakteristieke bedekking en indicatorwaarde (= product van trouw en
presentie) worden (bos)plantengemeenschappen bekomen. In totaal worden er 30 bostypes onderscheiden (39 met subtypes erbij), ingedeeld onder 10 bostypegroepen (hoofdletter). In een sterdiagram wordt de verwantschap van een vegetatieopname met elk bostype weergegeven. Hoe
meer het sterdiagram uitwijkt naar een welbepaald bostype, hoe groter de associatie met dit
bostype.
Voor de duidelijkheid wordt in Tabel 2.21 een overzicht gegeven van de aangetroffen bostypes
in het Muziekbos volgens de vroeger gebruikte Bos&Groen-indeling (2001) en de recentere indeling volgens Cornelis et al. (2009).
Tabel 2.21: aangetroffen bostypes in het Muziekbos
Cornelis et al. (2009)

Tropres (Bos&Groen, 2001)

D4: Essen-Elzenbos met goudveil en Reuzenpaardestaart

Essenbronbos

D6: Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk

Rijk Eiken-Haagbeukenbos (vochtig)

G2b: Essen-Eikenbos met Wilde hyacint, subtype met Brede
stekelvaren
H1: Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint

Hyacintrijjk Eken-Haagbeukenbos

H2a: Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring, subtype met Brede en Smalle stekelvaren
H3b: Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren, subtype met dominantie van Adelaarsvaren
G3: Essen-Eikenbos met Gewone salamonszegel en Wilde
kamperfoelie
I1: RG Dennen-Eikenbos met Gewone braam

Typisch Gierstgras-Beukenbos

I3: DG Bennen-Eikenbos met Am. vogelkers

Am. vogelkers Berken-Eikenbos

Hyacintrijjk Eken-Haagbeukenbos

Adelaarsvaren Wintereiken-Beukenbos
Arme Eiken-Haagbeukenbos
Bramenrijk Eiken-Beukenbos
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groep D: Essen-Elzenbos
Binnen de proefvlakken werd deze bostypegroep niet aangetroffen maar in de valleigebieden in
het plangebied komt ze in kleine oppervlakte voor. Zo bestaat in bestand 2b het smal valleigebied uit een gedegradeerde vorm van het bostype D4 Essen-Elzenbos met Goudveil en Reuzenpaardestaart, op de zuidrand van bestand 6a en langs de Pauwelsbeek komt een goed ontwikkelde vorm van dit bostype voor. In de kleine natte zone op de noordgrens van bestand 6a
komt het type D6 Essen-Elzenbos met Gevlekte aronskelk voor.

groep G: Essen-Eikenbos
•

G2B: ESSEN-EIKENBOS MET W ILDE HYACINT, SUBTYPE MET BREDE STEKELVAREN
( Habitatcode: 9130: Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum)
Algemeen: het Essen-Eikenbos met Wilde hyacint komt vooral voor op de zwaardere leemgronden,
met vrij ondiepe grondwatertafel, van Zuid-West-Vlaanderen tot Leuven. Het is een zeldzaam en zeer
waardevol bostype. De uitbundige voorjaarsflora maakt dat deze bossen een zeer hoge belevingswaarde hebben en daardoor zeer aantrekkelijk zijn voor zachte recreatie. Een goede sturing en zonering moet overbetreding voorkomen. Nietsdoen en herstel van middelhoutbeheer (indien vitale waardevolle hakhoutlaag aanwezig) zijn beheeropties.

Plangebied: een beperkt deel, namelijk bestanden 2d, 4b en 6a, van het plangebied valt
onder dit bostype en meer bepaald onder het subtype met Brede stekelvaren dat soortenarmer is en eerder op drogere, zuurdere standplaatsen voorkomt met in de boomlaag vooral Beuk.
De belangrijkste kensoort voor dit waardevol bostype, namelijk Wilde hyacint, komt vrij
massaal voor binnen de vermelde bestanden.
Figuur 2.20: bostypespectrum voor G2b Essen-Eikenbos met Wilde hyacint, subtype met Brede stekelvaren

•

G3: ESSEN-EIKENBOS MET GEWONE SALOMONSZEGEL EN W ILDE KAMPERFOELIE
( Habitatcode: 9160: Atlantische en midden-Europese Wintereikenbossen en EikenHaagbeukenbossen behorend tot het Carpinion betuli)
Algemeen: dit type komt vooral voor op matige zure loess met zandige bijmenging. Zeer mooi ontwikkelde voorbeelden zijn er onder meer aanwezig in het Meerdaalwoud, Bertembos, Jongenbos en Herenbossen (Hulsthout). Het is een vrij zeldzaam en ecologisch zeer waardevol bostype. Vaak zijn het
zeer structuurrijke bossen met een rijke kruidvegetatie die vooral bestaat uit oud-bosplanten en hebben dergelijke bosbestanden een hoge belevingswaarde. Regulier bosbeheer zal streven naar structuurrijke gemengde hooghoutbestanden van Zomereik en zijn begeleiders (Es, Haagbeuk, Esdoorn,
Zoete kers, Grauwe abeel), waarbij zaaghout van hoge kwaliteit wordt nagestreefd. Gezien de bo-
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demverzurende eigenschappen van Eik en Beuk is een voldoende bijmenging van soorten met mild
strooisel zowel in boom- als onderetage een belangrijk aandachtspunt.

Plangebied: dit bostype komt maar erg beperkt voor in het plangebied, namelijk enkel de
zuidrand van bestand 6a. Daar komt vooral Beuk in de boomlaag voor en in de kruidlaag is
beperkt Bosanemoon aanwezig, Aalbes is er wel abundant.
Figuur 2.21: bostypespectrum voor G3 Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en Wilde kamperfoelie

groep H: Eiken-Beukenbos
•

H1: EIKEN-BEUKENBOS MET W ILDE HAYCINT
( Habitatcode: 9130: Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum)
Algemeen: typisch voor dit type is dat Wilde hyacint voorkomt met soorten van zuurdere bodems als
Adelaarsvaren, Valse salie, Dalkruid, Witte klaverzuring, …Het is veelal een overgangstype tussen
het Essen-Eikenbos met Wilde hyacint op de rijkere leembodems naar het Eiken-Beukenbos met
Adelaarsvaren op de zandige koppen. Het is een bostype dat nog zeldzamer is dan type G2.
Het bostype heeft ook een hoge belevingswaarde, hoewel de voorjaarsbloei minder uitbundig is.
Regulier bosbeheer zal streven naar structuurrijke gemengde hooghoutbestanden van Zomereik en
zijn begeleiders (Gewone esdoorn, Zoete kers), ook Beuk kan een prominente rol spelen. Gezien de
bodemverzurende eigenschappen van Eik en Beuk is ook hier een voldoende bijmenging van soorten
met mild strooisel zowel in boom- als onderetage een belangrijk aandachtspunt.
De bodems zijn gevoelig voor compactatie en ligt het bostype meestal op een helling zodat zeer strikte exploitatievoorwaarden essentieel zijn. Het spontaan herstel is bij dit type beperkt door de hogere
zuurtegraad.

Plangebied: het is een bostype dat relatief veel voorkomt in het plangebied (o.a. bestanden
1a, 2b, 3h) maar veelal in een minder ontwikkelde vorm. Het omvat vooral de homogene
Beukenbestanden met Wilde hyacint in de kruidlaag. In het omvangrijk bestand 2b is dit
bostype wel over grote delen gedegradeerd door overbetreding.
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Figuur 2.22: bostypespectrum voor H1 Eiken-Beukenbos met Wilde hyacint

•

H2A: EIKEN-BEUKENBOS MET BOSGIERSTGRAS EN W ITTE KLAVERZURING, SUBTYPE MET BREDE EN
SMALLE STEKELVAREN
( Habitatcode: 9120: Atlantische zuurminnende Beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de
ondergroei)
Algemeen: Beuk en Zomereik zijn de voornaamste soorten in de boomlaag. Typische soorten in de
kruidlaag zijn Borstgierstgras, Ruige veldbies, Witte klaverzuring, Lelietje-van-dalen, Dalkruid en Bosanemoon., vaak komen er ook heel wat bramen voor. Dit type is vooral aan te treffen in het Zoniënen Meerdaalwoud en komt vooral voor op droge leembodems. Dit bostype van zure leembodems is
extreem gevoelig aan verdere verzuring en zijn die bodems extreem gevoelig voor permanente compactatie (Ijle zegge is hiervan een indicator). Het vermijden van homogene bestanden van Beuk en
Zomereik is belangrijk en is voldoende bijmenging van soorten met mild strooisel in zowel de boomals onderetage is een aandachtspunt.

Plangebied: komt vooral voor op de hellingen van het deelgebied Muziekbos en ook in bestand 6c van Bos Ter Eecken. Een weinig ontwikkelde vorm wordt vooral aangetroffen in de
homogene bestanden met Beuk en ook Tamme kastanje waar er (van nature) geen Wilde
hyacint in de kruidlaag aanwezig is (bestanden 2c, 3a). Ook de meeste gemengde bestanden
met naaldhout op de hellinggronden in perceel 3 behoren tot een slecht ontwikkelde vorm
van dit type. Het bestand 6c is nog een jonger bosbestand en nog volop in ontwikkeling, bij
verdere gunstige evolutie zal dit bestand evolueren naar bostype H1 of zelfs naar een bostype binnen de groep van de Essen-Eikenbossen.
Figuur 2.23: bostypespectrum voor H2a Eiken-Beukenbos met Bosgierstgras en Witte klaverzuring
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•

H3B: EIKEN-BEUKENBOS MET ADELAARSVAREN, SUBTYPE MET DOMINANTIE ADELAARSVAREN
( Habitatcode: 9120: Atlantische zuurminnende Beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de
ondergroei)
Algemeen: de climaxvorm van dit type wordt gedomineerd door Beuk met bijmenging van Zomereik.
Amerikaanse eik en Tamme kastanje hebben zich goed in dit bos ingeburgerd. De meest constante
soort in de struiklaag is Wilde lijsterbes. De kruidlaag is arm aan soorten en komen braam en Adelaarsvaren het meest voor. Typisch zijn Lelietje-van-dalen, Dalkruid, Wilde kamperfoelie, Valse salie,
Ruige veldbies, … Het type komt vooral voor op plaatsen waar de rijkere, vaak tertiaire zanden, dagzomen.

Plangebied: dit type wordt aangetroffen op de zandige kop van het Muziekbos. Zo is er in
de bestanden 2a, 3e en 3i dominantie van Adelaarsvaren en bramen, de boomlaag is homogeen Beuk of Grove den. Ook bestand 4a is die type dominant aanwezig met in de kruidlaag abundante aanwezigheid van Adelaarsvaren. Het type is er weinig ontwikkeld en oudbosplanten (uitgez. Adelaarsvaren) ontbreken.
Figuur 2.24: bostypespectrum voor H3b Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren

groep I: Dennen-Eikenbos
•

I1: RG DENNEN-EIKENBOS MET GEWONE BRAAM
Algemeen: het is een algemeen type op voedselarme gronden met slechts weinig karakteristieke
soorten en veelal ontstaan door bebossing met naaldhout van heidegebieden in de Kempen en op de
Vlaamse zandrug. Naast Gewone braam zijn Brede en Smalle stekelvaren de meest abundante soorten. Het is een minder waardevol type met vaak soortenarme en structuurarme bestanden die vrij recent van oorsprong zijn.

Plangebied: dit type wordt aangetroffen in het homogene Lorkenbestand in bestand 6b. Beperkt zijn er op de randen van dit bestand oud-bosplanten als Wilde hyacint en Muskuskruid
aanwezig.
•

I3: DG DENNEN-EIKENBOS MET AMERIKAANSE VOGELKERS
Algemeen: deze derivaatgemeenschap wordt gedomineerd door Amerikaanse vogelkers. Toch doet
Wilde lijsterbes het nog goed in de struiklaag. Qua opbouw en structuur is dit type vergelijkbaar met
I1.

Plangebied: dit type wordt aangetroffen op de hoogste, droge zandige delen van het plangebied namelijk de bestanden 3c en 3d die minder dan 100 jaar bos zijn en vooraf een
meer open heidegebied waren. De bestanden zijn homogene Lorkenbestanden en in de
struiklaag is Am. vogelkers naast Tamme kastanje, Am. eik en Wilde lijsterbes duidelijk
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aanwezig. De kruidlaag wordt gedomineerd door bramen, Brede stekelvaren en Adelaarsvaren (vooral in 3c).
Figuur 2.25: bostypespectrum voor I3 DG Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers

Rogister-ecogram
Om dit ecogram te bekomen, gebruikte Rogister de Ellenberggetallen R (zuurtegraad), N (stikstofwaarde) en F (vochtwaarde) om elk bostype in een tweedimensionele ruimte te plaatsen die
de ecologische positie van de abiotische factoren vochttoestand en voedselbeschikbaarheid
van de bodem (is gerelateerd met de humuskwaliteit) duidelijk maakt. De bekomen gemiddelde Ellenbergwaarden per proefvlak worden uitgezet in het Rogister-ecogram met als referentie (de
zwarte lijnen) een overlay van de bosinventarisatietypologie (zie Figuur 2.26.).
Voor de classificatie van de bosgemeenschappen volgens Rogister (1985) werd gebruik gemaakt van de verwachtschap op basis van de Ellenberggetallen (Ecologische VerwantschapsCoëfficiënt of EVC). De ecogrammen worden opgesteld op basis van de gemiddelde Ellenberggetallen voor vocht (mF), zuurtegraad (mR) en stikstof (mN) voor elk bostype. Deze parameters geven een indicatie van de vochttoestand en de humuskwaliteit of de snelheid waarmee de humus
wordt afgebroken zodat de ecologische plaats van elke plantenopname ten opzichte van deze
twee omgevingsfactoren duidelijk wordt.
Naast deze positionering t.o.v. de abiotische parameters zuurtegraad, voedselrijkdom en bodemvocht, geeft deze grafiek ook de overeenkomst weer tussen de vegetatieopnames en de
Vlaamse bostypes (Roelandt, 2001). De zwarte lijnen en de hoofdletters wijzen op de begrenzing
van de ecologische zones die samenhangen met de Vlaamse bostypes. Deze afgebakende
zones mogen niet als absolute grenzen worden beschouwd; ter hoogte van een grens is er een
overgangszone tussen het ene en het andere bostype. Voor sommige opnames met een belangrijk aandeel aan storingssoorten - waarvoor geen gewogen Ellenbergwaarden berekend
kunnen worden - kan het voorkomen dat de punten in de grafiek een uitbijter vormen en buiten
de ecologische zones (volgens de bostypologie) terechtkomen.
De begrenzing van de ecologische gebieden in het ecogram komt overeen met de volgende
bostypes:
BQ: Berken-Eikenbos (Betulo-Quercetum)
FQ: (Winter)Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum)
SC: arme Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum)
MF: Gierstgras-Beukenbos (Milio-Fagetum)
EC: Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos (Endymio-Carpinetum)
PC: Vochtig Eiken-Haagbeukenbos (Primulo-Carpinetum)
UFtyp: typisch Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum typicum)
UFaln: Vochtig of Elzenrijk Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum alnetosum)
PF: Elzen-Essenbos (Pruno-Fraxinetum)
CA: Moesdistel-Elzenbroek (Kalk-Elzenbroek) (Cirsio-Alnetum)
FA: Ruigt-Elzenbos (Filipendulo-Alnetum)
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CEA: Gewoon of mesotroof Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum)
LQ: Elzen-Eikenbos (Lysimachio-Quercetum)

In de X-as is de mate van afbraak van het strooisel of dus het humustype uitgezet. Deze wordt
bekomen uit het product van de zuurtegraad (mR5) en de stikstofgraadklasse (mN6) of dus
voedselrijkdom. Deze is oplopend van mor, moder naar mull als volgt:

De Y-as komt overeen met de vochtklasse als volgt, deze gaat van soorten die gebonden zijn
aan zeer droge omstandigheden (xerofielen) naar soorten die gebonden zijn aan natte standplaatsen (hygrofielen):

Abiotische typering voor de verschillende bosplaatsen o.b.v. mR x mN/mF-ecogram:
In Figuur 2.26 wordt het mF/mR.mN-ecogram (Rogister, 1985) weergegeven van de vegetatieopnames in de bosbestanden van het Muziekbos. De opnames werden gegroepeerd en de
vierkante blokjes zijn het gemiddelde per groep. De opnames in de bestanden 3a en 6b vallen
buiten het ecogram en worden verder niet meer besproken.
Op basis van de zuurtegraad vallen de 4 opnames (bestanden 2d, 4b, 6a en 6c, zie rode en blauwe
punten) binnen de klasse neutrociel of acidoclien-neutroclien. De overige opnames vallen onder
de klasse acidoclien. Dit komt overeen met de bodemtypering van de zure zandige bodems en
zure zandleembodems.
De voedselrijkdom van de bodem is in de proefvlakken (bestanden 2a, 3d, 3e, 3i, 4a) op de zandige bodems laag (zwakke nitrificatie). Op de hellinggronden (bestanden 1a, 2b, 2d, 3f, 3h) is de
voedselrijkdom matig (matige nitrificatie) terwijl in bosplaats Bos Ter Eecken de voedselrijkdom
vrij hoog is (normale tot sterke nitrificatie).
Uit bovenstaande moet blijken dat de strooiselafbraaksnelheid (oplopend volgens de X-as) in de
proefvlakken vrij sterk varieert en in belangrijke mate wordt bepaald door de aanwezige bodem.
Zo is in de bestanden 2a, 3e, 4a en ook nog net de bestanden 3d en 3i het humustype mor (wat
o.a. wijst op een heideverleden). Bestanden met een goede tot uitstekende strooiselafbraak –dus
typische tot aktieve mull- (bestanden 2d, 4b, 6a en 6c) komen overeen met het bostype EssenEikenbos met Wilde hyacint.

5
6

mR = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de zuurtegraad in de bovenste bodemlagen R.
mN = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de nitrificatie N, dus mN.
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Deze parameter wordt uiteraard niet enkel bepaald door de bodemtoestand maar tevens door
de samenstelling van de boomlaag. Traditioneel zullen soorten met een sneller verterend bladstrooisel dus ook weerspiegelen in onderliggende kruidlaag en bijgevolg een hogere afbraaksnelheid hebben. Dit blijkt onder meer in het verschil tussen bestand 2d (gemengd loofhoutbestand) en bestand 3h (met homogeen Beuk) waarbij bij bestand 2d de strooiselafbraaksnelheid
rond de 30 (zie X-as) ligt, terwijl ze bij bestand 3h maar rond de 13 ligt.
De vochtklasse in de proefvlakken is minder dan de andere parameters variabel en is veelal
matig vochtig (mesofiel, de mF waarde op de Y-as ligt tussen 5,0 en 6,3).
In grote lijnen kunnen de bosplaatsen worden gekarakteriseerd als: het deelgebied Muziekbos
is een matig vochtig, voedselarm tot matig voedselrijk bos op overwegend zure bodems
met een overwegend een mor tot moder humus. Het deelgebied Bos Ter Eecken is een
matig vochtig, voedselrijk bos op neutrale grond met een aktieve mull humus.
Biotische typering voor de verschillende bosplaatsen o.b.v. mR x mN/mF-ecogram:
Heel wat opnames situeren zich rond het type van de Eiken-Beukenbos (FQ – Fago-Quercetum).
Een tweede groep opnames is gelegen binnen het type van het Hyacintrijk EikenHaagbeukenbos (EC - Endymio-Carpinetum), dit zijn de opnames in de bestanden 2d, 4b en 6a.
De opname in bestand 6c valt binnen het type van het Elzen-Essenbos (PF - Pruno-Fraxinetum)
wat afwijkt met de vastgestelde typering bij Cornelis namelijjk Eiken-Beukenbos.
Figuur 2.26: Rogister-ecogram van de bosbouwopnames in het plangebied

2.4.5

Tansley-vegetatieopnames

In het plangebied werden 5 vegetatieopnames gemaakt volgens de Tansley-bedekkingsschaal
in open plekken en bosranden. De situering van deze opnames is weergegeven op kaart 2.6.
Deze opnames werden in het Bosbeheerpakket ingebracht en syntaxonomisch geplaatst volgens de typologie van Schaminée (Vegetatie van Nederland, 1999).
Deels verboste akker bestand 2f
Op deze voormalige akker is er veel spontane opslag van o.a. Boswilg en Ruwe berk aanwezig,
naast aanplant met inheems loofhout. De aanplant is recent (<2 m hoog) en de vegetatie is over
grote delen nog grazig. Centraal is er een natuurakker aanwezig die jaarlijks wordt gefreesd en
op de westrand is er een zoom van ongeveer 20 m breed.
Er is dominantie van Gestreepte witbol en de zone is erg bloemenrijk met veel Paardenbloem
en Kruipende boterbloem. Lokaal zijn ruigtekruiden als Kale jonker algemeen en komt in de
noordoosthoek Adelaarsvaren voor. De vegetatie is een rompgemeenschap in het Glanshaverhooiland-verbond.
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Bij verder nulbeheer zal de zone op korte termijn volledig verbossen en zal er een gesloten jong
bos (> 5 m hoog) ontwikkelen.

foto links: zoom aan westrand 2f – foto rechts: jonge aanplant in 2f met op achtergrond natuurakker

Aanplant in bestand 5a
Op dit voormalig stort is recent een aanplant met groepen inheems loofhout uitgevoerd. Aan de
westzijde van het bestand wordt een strook van ongeveer 50 m breed als zoom beheerd (1x
maaien per jaar). In dit perceel is er heel wat minder natuurlijke verjonging aanwezig dan in bestand 2f en is de vegetatie al iets meer gestabiliseerd met dominantie van Gestreepte witbol,
maar ook Glanshaver, Kropaar, Ruw beemdgras, … Het perceel is ook erg bloemenrijk met onder meer veel Vergeten wikke, Kleine en Witte klaver, Moerasrolklaver, Gewone hoornbloem, …
Lokaal zijn ruigte- en storingssoorten als Heermoes, Akkerdistel, Ridderzuring, Harig wilgenroosje, Zilverschoon, … algemeen. De vegetatie is te typeren als een rompgemeenschap van
het Glanshaverhooiland-verbond. Bij verder nulbeheer zal dit perceel geleidelijk aan verder verbossen.
Holle weg Muziekbosstraat
De holle weg die dwars over de zandige kop van het Muziekbos loopt, is één van de grootste bijna 1 km lang- onverharde holle wegen in de Vlaamse Ardennen. Het vlakke deel is ongeveer
10 m breed en de hellingen lopen tot meer dan 10 m hoog op. In de oostelijke helft zijn er weinig bermen aanwezig en ontbreekt er grotendeels vegetatie, in het westelijk deel zijn er wel brede, hoge bermen aanwezig die over delen worden gedomineerd door Grote veldbies. Centraal
komt nog een struikje met Blauwe bosbes voor.
De vegetatie maakt onderdeel uit van het aangrenzende bos en is te typeren als EikenBeukenbos met Wilde hyacint (H1).

foto links: Grote veldbies in westelijk deel holle weg – foto rechts: geen vegetatie in oostelijk deel
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Bermen Bosrede
De straat Bosrede loopt van het hoogste deel van het Muziekbos af naar het gehucht Hul en is
een verharde holle weg. In het noordelijk deel ontbreekt over grote delen vegetatie, terwijl centraal en in het zuidelijk deel er een typische bosvegetatie aanwezig is met veel Grote veldbies.
In de smalle berm langs de weg zelf komen vrij veel ruigte- en storingssoorten als Grote brandnetel, Zevenblad, Akkerkool, .. voor. In de omgeving van de bewoning is de invasieve soort
Bonte gele dovenetel aanwezig en komt er ook Framboos voor. Interessant is de aanwezigheid
van een kleine populatie Eikvaren en enkele locaties met Paarse schubwortel (vooral in de zuidelijke berm).
De vegetatie behoort tot het bostype Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren (H3b).
Oeverzone Pauwelsbeek bestand 6a
Langs de oeverzone van de bronbeek en de Pauwelsbeek in bestand 6a is de meest gevarieerde en waardevolste vegetatie van het plangebied aanwezig. Er komen heel wat verschillende
oud-bosplanten voor die grote delen van de oeverzone bedekken. Gezien de Pauwelsbeek vrij
diep is ingesneden komen er langs de beek zelf maar weinig echte bronbeek gebonden soorten
als Bittere veldkers of goudveil voor. In de zone is Bosanemoon dominant aanwezig maar zijn
ook Gele dovenetel, Witte klaverzuring, Kleine maagdenpalm, Grote muur, bosviooltje, Slanke
sleutelbloem, Boszegge, … er talrijk. Bramen domineren er lokaal.
Deze bosvegetatie behoort tot het bostype Essen-Eikenbos met Gewone salomonszegel en
Wilde kamperfoelie (G3).

foto links: bermen Bosredestraat met Grote veldbies – foto rechts: oeverzone Pauwelsbeek met veel Bosanemoon in 6a

2.4.6

Flora

Tijdens het voorjaar van 2010 werden de oud-bosplanten met behulp van een Trimble
(geavanceerde GPS) nauwkeurig (tot op ongeveer 2 m) in kaart gebracht, zie kaart 2.9. Per
opnamepunt werd een bedekking (7-delige schaal) van de soort ingegeven (zie digitaal bestand
‘voorjaarsflora’).
Ook werden er 15 vegetatie-opnames in de bossfeer en 5 Tansley-opnames in de open plekken
en bosranden uitgevoerd. Aanvullend werden gegevens van de Floradatabank geraadpleegd.
Een volledige actuele lijst van de flora in het plangebied wordt weergegeven in Bijlage 3.

2.4.6.1

Oud-bosplanten

Zie kaart 2.9.
Het Muziekbos is gekend voor zijn tapijten met Wilde hyacint (lokaal ook ‘Blauw kouskes’ genoemd)
in het voorjaar en komen er heel wat mensen hiervoor het bos bezoeken. Door overbetreding is
echter in grote delen van het bos Wilde hyacint verdwenen. De soort gedijt goed onder de gesloten Beukenbestanden maar krijgt het door betreding en bodemverdichting moeilijk.
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Een andere typerende soort van het Muziekbos is de Grote veldbies. Deze soort is in Vlaanderen vrij zeldzaam en is zijn verspreiding beperkt tot de grote boscomplexen van het Zoniënwoud, de Voerstreek en het Muziekbos. De soort heeft een voorkeur voor (noordelijke) hellingen en is kalkmijdend. De soort is vooral aanwezig op de –weliswaar zuidelijke- hellingen van
het Muziekbos en is er vaak dominant. Op de zandige kop ontbreekt de soort volledig. Wel is er
een kleine populatie aanwezig rond de Geuzentoren, wat waarschijnlijk te wijten is aan aanvoer
van grond uit de omgeving.
Vooral in bestand 6a zijn er veel oud-bosplanten aanwezig ( zie hoger) met o.a. veel Bosanemoon.
Andere oud-bosplanten kennen een veel beperktere verspreiding, zo zijn er van Bosbingelkruid,
Dalkruid en Daslook maar één of enkele populaties aanwezig.
Een andere soort die sterk afgenomen is door overrecreatie is Paarbladig goudveil. Langs de
bronbeken in bestand 2b komen maar drie kleinere populaties meer voor.

foto links: relict van Paarbladig goudveil in 2b – foto midden: aan de rechterzijde van het pad is Wilde hyacint verdwenen –
foto rechts: Grote veldbies

Tabel 2.22: aangetroffen oud-bosplanten (naar Cornelis, 2009) in het Muziekbos (voorjaar 2010)
Nederlandse naam

binding aan
oud bos

KFK

voorkomen in Muziekbos (eigendom ANB)
enkel in 6a massaal aanwezig, in 1a, 2b en 4b zijn er

Bosanemoon

sterk

8

Bosgierstgras

sterk

6

beperkt aanwezig in o.a. 4b en 6a

Bosbingelkruid

sterk

4

beperkt tot één locatie in 2b

Boswederik

matig

5

Boszegge

sterk

6

Dalkruid

sterk

6

Daslook

sterk

5

Donkersporig bosviooltje

matig

5

enkel beperkt aanwezig in 6a

Dubbelloof

matig

6

beperkt aanwezig langs de bronbeken in 2b en 6a

Gele dovenetel

sterk

8

Gevlekte aronskelk

sterk

7

Gewone salomonszegel

sterk

9

Groot heksenkruid

matig

7

maar kleine populaties aanwezig

enkele kleine populaties in 3f en ook langs het pad in 6b
en langs wandelpad in 2b
kleine populatie aanwezig in 2b en 6a
kleine en gedegradeerde populaties in speelzone in 2b
en populatie in 4b
kleine en afnemende populatie nabij wandelpad in
noordelijk deel 2b

maar weinig aanwezig in zuidelijk deel o.a. op oostrand
2b, algemener in Bos Ter Eecken (o.a. in 6a)
in kleiner aantal aanwezig, onder meer in 2b, 3e en 6a
komt beperkt voor verspreid over het bos, onder meer in
2b, 3b, 6a, …
komt verspreid voor in het bos, o.a. in 2b, 4b en 6a
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Grote muur

sterk

9

vrij grote populatie langs Pauwelsbeek in 6a

Grote veldbies

sterk

4

massaal aanwezig in 1a, 2b, 2g, 3f, 3h en 4b

Kleine maagdenpalm

sterk

6

Klimop

matig

10

-

8

Paarbladig goudveil

zwak

4

Ruige veldbies

sterk

6

Slanke sleutelbloem

matig

8

komt maar weinig voor, enkele ex. langs bronbeek in 6a

Wijfjesvaren

sterk

9

in klein aantal aanwezig o.a. in 2b en 6a

Wilde hyacint

sterk

6

Wilde kamperfoelie

matig

10

Witte klaverzuring

sterk

6

Muskuskruid

2.4.6.2

kleine populatie in 3h en grotere populatie omgeving
Pauwelsbeek in 6a
beperkt aanwezig in zuidelijk deel studiegebied, algemener in Bos Ter Eecken
vrij grote populatie noordrand 6a
komt enkel nog in een 3-tal kleine populaties langs de
bronbeken in 2b voor
in klein aantal aanwezig in zuidelijk deel, o.a. in 2b, 3f
en 4b

afnemend maar nog vrij massaal aanwezig in zuidelijk
deel plangebied en lokaal ook in Bos ter Eecken
komt in klein aantal verspreid over het plangebied voor
vrij grote populatie langs Pauwelsbeek in 6a, kleinere
populaties in 1a, 2d, 3f en 3e

Vermeldenswaardige soorten

Als vermeldenswaardige soorten werden in het plangebied van het Muziekbos aangetroffen:
•

Blauwe bosbes (KFK 7): slechts op één locatie, namelijk langs de holle weg ten noorden
van bestand 3a, werd een exemplaar van deze achteruitgaande soort aangetroffen.

•

Gewone eikvaren (KFK 5): op de helling langs de Bosrede ter hoogte van bestand 3f komt
een kleine populatie voor.

•

Paarse schubwortel (KFK 4, neofyt): komt binnen het plangebied nagenoeg enkel voor in
Bos ter Eecken. Langs de Bosrede is er ook nog een groeiplaats.

•

Struikhei (KFK 8, Rode lijst: achteruitgaand): er komen nog enkele relicten van deze
heidesoort voor. Zo in een opengekapte plek op oostrand bestand 2b, op een steile helling
en aan jonge aanplant in bestand 2b. Ook langs de holle weg aan bestand 3b is er een
kleine populatie aanwezig.

2.4.6.3

Historische waarnemingen

Volgens gegevens van de Floradatabank werd binnen de uurhokken waarin het Muziekbos is
gelegen, namelijk uurhokken e3-51-11 en e3-51-12 (deelgebied Muziekbos) en e3-41-32 en e341-34 (deelgebied Bos Ter Eecken), werden als interessante soorten nog aangetroffen (vooral in
uurhok e3-41-34 waarin nagenoeg het volledige Bos Ter Eecken is in gelegen):
•

Blauwe knoop (KFK 5, Rode lijst: achteruitgaand): in 1976 aangetroffen in uurhok van Bos Ter
Eecken.

•

Bospaardenstaart (KFK 2, Rode lijst: zeldzaam ): in 1976 aangetroffen in uurhok van Bos Ter
Eecken.

•

Gele zegge (KFK 1, Rode lijst: met uitsterven bedreigd): in de periode 1976-2002 aangetroffen
in uurhok van Bos Ter Eecken.

•

Heelkruid (KFK 4): in 2005 aangetroffen in uurhok van Bos Ter Eecken.

•

Lievevrouwbedstro (KFK 3): in 2005 aangetroffen in uurhok van Bos Ter Eecken.

Met uitzondering van Heelkruid en Lievevrouwbedstro is het twijfelachtig of bovenvermelde
soorten er nog voorkomen.
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Ten noorden van het Bos Ter Eecken werd in 1999 Eenbloemig parelgras en Gevlekt longkruid
aangetroffen.

2.4.6.4

Autochtone bomen en struiken

In 1998 werd een inventarisatie van autochtone genenbronnen van bomen en struiken in en
rond het Muziekbos uitgevoerd (Maes B., 1999), namelijk de opnames 310, 311 en 312. In 2010
werden deze gegevens geactualiseerd en voor het volledige plangebied verder aangevuld, zie
kaart 2.10.
Volgende interessante autochtone genenbronnen zijn aanwezig (met vermelding van categorie)7 in
en rond het plangebied:
•
Bosroos (a-categorie): deze rozensoort is in klein aantal aan te treffen langs enkele
bosranden. Op de westrand van bestand 2b staan enkele exemplaren en langs de zuidrand
van bestand 3f (helling aan de Bosrede) komt de soort ook voor. In Bos Ter Eecken werd de
soort in bestand 6a nabij de Pauwelsbeek aangetroffen. Op de zuidrand van bestand 2b
werd geen Bosroos meer aangetroffen (wel aanwezig in 1998).
•
Eenstijlige meidoorn (b/s-categorie): vooral in bestand 6a is er veel verjonging aanwezig.
Oude exemplaren werden er echter niet aangetroffen.
•
Gaspeldoorn (a-categorie): aan de noordzijde van het pad tussen 3h en 3i staat een oud
exemplaar van Gaspeldoorn. Dit is een relictsoort van het vroeger aanwezige heidegebied.
Op de vrijgemaakte tumulus nabij de Geuzentoren is er verjonging van deze soort
aanwezig.
•
Gelderse roos (a/b-categorie): werd op 3 plaatsen langs de west- en zuidrand van bestand
2b aangetroffen en ook langs de Pauwelsbeek in bestand 6a.
•
Gladde iep (b-categorie): komt beperkt voor in bestand 6a.
•

Haagbeuk (a/b-categorie): op de westrand van bestand 4a en 4b staan 5 oude
knothaagbeuken. Deze knotbomen vormen een bijzonder waardevol cultuurhistorisch relict
en hadden een functie als grensbomen. De zwaarste knotboom heeft een omtrek van meer
dan 225 cm en zijn er twee andere met een omtrek van 150 cm. Langs de Bosrede staat er
een beperkte hakhoutstoof, op de westrand van bestand 2b is er een boom met een omtrek
van 1 m en in de zuidelijke hoek van dit bestand staan er een 3-tal hakhoutstoven met een
omtrek van 3 tot 4 m.

foto links: rij oude Haageuken op westrand 4a – foto midden: oude knothaagbeuk met omtrek van >2,2 m – foto rechts:
oude knothaagbeuk met omtrek 1,5 m

7

a = zeker autochtoon
b = waarschijnlijk autochtoon
c = mogelijks autochtoon
p of s = aangeplant of spontaan
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•
•

•

•
•

Heggenroos (a-categorie): één exemplaar staat langs de Bosrede rechtover bestand 2g.
Kruisbes (s-categorie): in bestand 3h en langs de holle weg komt deze soort voor, mogelijks
is ze verwilderd vanuit tuinen.
Mispel (b-categorie): binnen het plangebied werden in het voorjaar 2010 in totaal 36 Mispels
aangetroffen. Vooral in het zuidelijk deel van het plangebied zijn er veel Mispels aanwezig
met een concentratie in de bestanden 2b, 2g en 4b waar verschillende zwaardere
exemplaren (tot 40 cm omtrek) voorkomen. Deze archeofyt komt niet voor in zones die in de
de
19 eeuw geen bos waren, dus niet in de bestanden 3a, 3b, 3c, 3d, 3i, … In het Bos Ter
Eecken werden 3 exemplaren aangetroffen. In het nabijgelegen Sint-Pietersbos is deze
soort ook veelvuldig aanwezig en is er zelfs vrij veel verjonging -wat uitzonderlijk is bij wilde
Mispel- aanwezig (mond. med. Cordier J. & Coppens X.).
De aanwezigheid van verschillende tientallen exemplaren Mispels en het voorkomen van
natuurlijke verjonging maakt dat het boscomplex van het Muziekbos één van de
belangrijkste kerngebieden voor de verspreiding van Mispel in Vlaanderen is.
Rode kornoelje (a/b-categorie): komt enkel voor in de zuidrand van bestand 2b;
Zwarte bes (b-categorie): in bestand 6a is er in de buurt van een bronbeek een populatie
aanwezig.

2.4.6.5

Invasieve soorten

In het plangebied komen enkele invasieve exoten voor (zie kaart 2.11). Naast Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik die vooral in de bestanden 3d en 3c aan te treffen zijn, verjongt
Laurierkers op een 3-tal plaatsen, namelijk in de noordrand van bestand 1a, ten zuiden van bestand 3h en langs de bronbeek in 6a.
In de kruidlaag komt de verwilderde tuinsoort Bonte gele dovenetel voor langs de Bosrede en
aan het begin van de Maneschijnstraat. Langs de Bosrede komt ook Reuzenberenklauw voor.
Japanse duizendknoop is rond de poelen in bestand 3f dominant aanwezig en breidt zich nog
verder uit. Ierse klimop is aanwezig op de oostrand van bestand 2b.
Een bestrijding en strikte opvolging van deze invasieve soorten is noodzakelijk.
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2.4.7

Fauna

2.4.7.1

Avifauna

Broedvogels
In het voorjaar en de zomer van 2010 (10 april tot 5 augustus) werd er in het deelgebied Muziekbos een gerichte inventarisatie van de minder algemene broedvogels uitgevoerd (D. Verroken).
Deze gegevens werden aangevuld met losse waarnemingen in het deelgebied Bos Ter Eecken.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Buizerd: een zeker broedgeval in bestand 3e (1 jong). Buiten het plangebied was er nog
een broedterritorium ten noorden van de Muziekbosstraat, een ten zuiden van de Bosredestraat en een in het Sint-Pietersbos. Dus zijn er in het Muziekboscomplex 4 broedkoppels
Buizerd aanwezig.
Wespendief: een mogelijks broedgeval in bestand 2d. Er werden regelmatig exemplaren
tijdens de broedperiode waargenomen maar verdere broedindicaties (nest, jongen, …) waren
er niet.
Sperwer: minstens twee zekere broedgevallen, namelijk in bestand 3f (2 jongen) en in bestand 4a (nest in Lork). Ten noorden van de Muziekbosstraat was er nog een zeker broedgeval en was er nog een broedterritorium in het Sint-Pietersbos, dus in totaal 4 broedkoppels voor het Muziekboscomplex.
Torenvalk: een mogelijks broedgeval op de zuidrand van bestand 2d maar er werd geen
nest of jongen waargenomen of het broedgeval was mislukt.
Bosuil: minstens 2 broedterritoria in bestanden 3b en 3e. Buiten het plangebied zijn er nog
minstens 2 broedterritoria.
Zwarte specht: ondanks verschillende waarnemingen in de omgeving van de Geuzentoren
komt deze spechtensoort niet tot broeden in het plangebied. Mogelijks heeft de soort zich
wel recent gevestigd in het Muziekboscomplex.
Grote bonte specht: 8 broedterritoria binnen het deelgebied Muziekbos en 6 broedterritoria
buiten het plangebied.
Kleine bonte specht: een zeker broedgeval in bestand 2d met waarneming van jongen.
Buiten het plangebied was er nog een broedterritorium ten zuiden van de Bosrede.
Groene specht: minstens 3 broedterritoria binnen het deelgebied Muziekbos en nog 4
broedterritoria buiten het eigenlijke plangebied.
Boomklever: van deze echte bosvogel werden er in het deelgebied Muziekbos ongeveer
10 broedterritoria vastgesteld en in de omgeving van het plangebied zijn er zeker nog 5 territoria aanwezig. In het deelgebied Bos Ter Eecken was er minstens 1 broedterritorium
aanwezig. De dichtheid aan broedterritoria ligt wat lager dan in het gelijkend bosreservaatsgedeelte van het Kluisbos (26 paar/100 ha, in het Muziekbos 20 paar/100 ha).
Glanskop: 5 broedterritoria binnen het deelgebied Muziekbos (en nog 3 in de omgeving) en
1 broedterritoria in het deelgebied Bos Ter Eecken. In het bosreservaatgedeelte van het
Kluisbos werden 24 paar/100 ha vastgesteld (Desmet & Opstaele, 2009) wat het dubbele is
van in het Muziekbos.
Matkop (rode lijst: Kwetsbaar): 1 broedterritorium net ten westen van bestand 6a, aan de
overzijde van de Pauwelsbeek.
Kuifmees: 11 broedterritoria binnen het deelgebied Muziekbos. In tegenstelling tot 10 jaar
geleden broeden er momenteel dubbel zoveel Kuifmezen dan Zwarte mezen.
Grauwe vliegenvanger: 2 broedterritoria van deze achteruitgaande soort binnen het plangebied, namelijk in bestand 2f en 3d. Ook op de rand van het Sint-Pietersbos is er een
broedterritorium aanwezig.
Appelvink: een mogelijks broedgeval in bestand 3c.
Goudvink (rode lijst: Bedreigd): een broedterritorium aan bestand 2f. Ook in de bosgebieden
van Saint-Sauveur en Frasnes-lez-Buissenal (Wallonië) is deze soort opnieuw opgedoken.
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•

Geelgors (rode lijst: Bedreigd): in 2011 werden twee zangposten vastgesteld in bestand 5a
(med. Xavier Coppens).

In 2009 werd door verschillende waarnemers een Havik in het gebied geclaimd. In 2010 werd
deze soort echter niet vastgesteld.
Er was een mogelijke waarneming van Middelste bonte specht in bestand 3b, die echter niet
kon worden bevestigd door bijkomende waarnemingen.
Als broedvogel zijn de laatste jaren Fluiter, Gekraagde roodstaart, Boompieper, Bonte vliegenvanger, Matkop, Koekoek en Zomertortel uit het Muziekbos verdwenen. Dit zijn ongeveer dezelfde soorten die ook in de jaren ’90 uit andere boscomplexen als het Kluisbos zijn verdwenen.
Conclusie: in het Muziekbos werden nagenoeg alle te verwachten bosvogels aangetroffen en
heeft het bos door zijn grootte een aantrekkingskracht voor verschillende roofvogelsoorten. De
aanwezigheid van Appelvink en Goudvink zijn een verassing en wijzen op de potentie van het
boscomplex. De dichtheden liggen wel een stuk lager dan vergelijkbare maar structuurrijkere
boscomplexen. Dit betekent dat door omvorming van de homogene bosbestanden er een toename van het aantal en de dichtheid aan broedvogels mogelijk is en kunnen mogelijks soorten
als Zwarte specht en Middelste bonte specht zich standvastiger gaan vestigen.
Tabel 2.23: aangetroffen minder algemene broedvogels in het deelgebied Muziekbos (voorjaar 2010)
soort
Buizerd
Wespendief

aantal broedterritoria

voorkomen in deelgebied
Muziekbos

geving deelgebied Muziekbos

1

3e

3

(1)

2d

-

broedterritoria in directe om-

Sperwer

2

3f, 4a

2

Bosuil

2

3b, 3e

2

Grote bonte specht

8

1a, 2b, 2d, 2e, 2g, 3c, 3g, 3h

6

Kleine bonte specht

1

2d

1

Groene specht

3

2b, 4a, 5a

4

Boomklever

10

2a, 2b, 2d, 3a, 3b, 3f, 3i, 4b

>5

Boomkruiper

11

1a, 2a, 2b, 2g, 3a, 3d, 3e, 3f, 3h

2

Grote lijster

1

3h

3

Fitis

1

5a

1

Tuinfluiter

1

2f

1

Kuifmees

11

2d, 2g, 3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3h, 3i

2

Zwarte mees

5

2a, 2g, 3d, 3f, 4b

2

Staartmees

6

2a, 2b, 2f, 3g, 3i, 4a

>1

Matkop (RL: Kwetsbaar)

0

-

1 (nabij 6a, Bos Ter Eecken)

Goudhaan

8

3b, 3d, 3e, 3f, 3g, 4b

7

Grauwe vliegenvanger

2

2f, 3d

1

(1)

3c

-

Goudvink (RL: Bedreigd)

1

2f

-

Geelgors (RL: Bedreigd)

2 (in 2011)

5a

-

Appelvink

Niet broedvogels
Het belang van het plangebied voor doortrekkende en overwinterende vogels is beperkt.
Tijdens de trek en in wintermaanden kunnen onder meer groepen Kruisbekken in de
naaldhoutbestanden worden waargenomen (verschillende waarnemingen in juli 2010).
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2.4.7.2

Zoogdieren

Er werd met uitzondering van een zomeronderzoek naar vleermuizen in 2009 geen gerichte
inventarisatie uitgevoerd van zoogdieren in het plangebied. Wel werd op 12 april 2010 in het
aangrenzend Sint-Pietersbos een grondig sporenonderzoek naar zoogdieren uitgevoerd (J.
Gouwy, INBO).
•
•
•
•

•

•

•

•

•

Rode eekhoorn: komt vrij talrijk voor, zeker in de naaldhoutbestanden in perceel 3.
Konijn: komt in klein aantal voor.
Haas: verschillende waarnemingen vooral in de bosranden (o.a. bestand 4b).
Vos: er werden binnen het plangebied geen bewoonde burchten aangetroffen maar op basis van aangetroffen geursporen en uitwerpselen komt de Vos regelmatig voor in het plangebied.
Steenmarter: in een privétuin langs de Bosrede werd op 12 februari 2010 door middel van
een fotoval een exemplaar gefotografeerd.
Das: in 2009 was er regelmatig een waarneming van een Das in een privétuin langs de
Bosrede. Vanaf het voorjaar 2010 werd het dier niet meer waargenomen (med. Koen Van den
Berghe).
Ree: op 27 april en 28 juni 2010 was er een waarneming in respectievelijk bestand 5a en
3g. In het aangrenzend Sint-Pietersbos komt een populatie van 10 à 20 dieren voor. Ook
aan de westkant van het Muziekbos, in de omgeving van de Kafhoek, is een kleine populatie van 3 à 4 dieren aanwezig.
Muizen: Bosmuis, Rosse woelmuis en Bruine rat werden in 2010 met zekerheid vastgesteld. In de homogene Beukenbestanden is de dichtheid aan kleine zoogdieren laag.
Vleermuizen: in het Muziekbos werd in de bestanden 2b en 2d in 2009 en 2010 een zomeronderzoek naar vleermuizen gedaan (D. Dekeukeleire en P. Blondé). De bedoeling was
om het eventueel voorkomen van de zeldzame Bosvleermuis na te gaan. Tijdens het onderzoek werd in 2009 zomeronderzoek met batdetector uitgevoerd en in 2010 werden op
15 en 16 juli vangnetten geplaatst aan de poel in bestand 2b en in een beekvallei in bestand 2d. Er werd maar erg weinig activiteit in het bos vastgesteld. Op 15 juli 2010 werd
aan de poel in bestand 2b 1 ex. Gewone dwergvleermuis en 2 ex. Gewone grootoorvleermuis gevangen. Een van de Gewone grootoorvleermuizen was een vrouwtje die werd
gezoogd, wat betekent –gezien de geringe actieradius van deze soort- dat er in of rond bestand 2b een kolonie grootoorvleermuizen aanwezig moet zijn. In bestand 2d werd enkel 1
ex. Gewone dwergvleermuis gevangen. Op 16 juli werden er geen dieren gevangen.
In 2009 werd met de batdetector Rosse vleermuis en een niet determineerbare Myotissoort aangetroffen.

In het aangrenzende Sint-Pietersbos werden in april 2010 sporen waargenomen van Bunzing,
Steenmarter, Hermelijn, Vos, Ree en Damhert en werden er ook oude Everzwijnharen aangetroffen (J. Gouwy, INBO).

2.4.7.3

Herpetofauna

In het plangebied zijn er maar beperkt geschikte voortplantingsplaatsen voor amfibieën aanwezig. Er is een vrij grote poel in bestand 2b en in bestand 3f is er vierkante poel met steile oevers
en een meer natuurlijke poel. Tijdens een beperkt onderzoek in 2010 werd enkel in deze laatste
poel amfibieën aangetroffen.
•

•

•

Vinpootsalamander: in de natuurlijke poel in bestand 3f werd in het voorjaar enkele exemplaren gevangen.
Bruine kikker: in de natuurlijke poel in bestand 3f waren er in het voorjaar 2010 massaal
larven aanwezig.
Vuursalamander: in kader van het Soortbeschermingsplan voor de Vuursalamander in
Oost-Vlaanderen (Jacobs I., 2008) werd ook het Muziekbos en omgeving onderzocht. Dit onderzoek bevestigde dat de Vuursalamander in klein aantal voorkomt in het plangebied. Bin-
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nen het plangebied werd enkel in de bronbeek op de grens tussen bestand 2b en 2d larven
(4 ex.) van Vuursalamander aangetroffen. Net ten zuiden van bestand 4a werden een 20-tal
larven in een zwembad aangetroffen, hier werd er ook een dood volwassen exemplaar die
verdronken was ten gevolge van de steile wanden van het zwembad. Om de populatie in
het Muziekbos te kunnen behouden, is het voorzien van bijkomende voortplantingspoelen
en het verbeteren van natuurlijke corridors noodzakelijk.

2.4.7.4

Invertebraten

Dagvlinders
In het voorjaar en zomer van 2010 werd een gericht onderzoek naar dagvlinders in de open
plekken in het deelgebied Muziekbos uitgevoerd (D. Verroken).
Volgende 20 soorten werden waargenomen:
•
Atalanta: verschillende ex. aan bestand 3a.
•
Boomblauwtje: in klein aantal in bestand 2f, 5a, 4a en aan poel 2b.
•
Bont zandoogje: algemeen, vooral langs bosranden.
•
Bruin blauwtje (Rode lijst: Kwetsbaar): enkele ex. op 19 juli en 5 augustus 2010 in bestand
2f. In 2009 werd tot eind oktober de soort er waargenomen.
•
Bruin zandoogje: vrij algemeen in bestanden 2f en 5a en ook in de open plek in bestand
4a.
•
Dagpauwoog: vrij algemeen in bestanden 2f, 5a, 4a en rond de Geuzentoren.
•
Distelvlinder: in klein aantal in 2f.
•
Eikenpage: op 5 augustus 2010 een ex. aan een Zomereik op de westrand van 2f.
•
Gehakkelde aurelia: vrij algemeen in bestanden 2f, 5a, 4a en zuidrand 2d.
•
Groot dikkopje: in klein aantal in bestanden 2f en 5a en ook in zuidrand 2d.
•
Groot koolwitje: algemeen in alle open plekken.
•
Icarusblauwtje: vrij algemeen in bestanden 2f en 5a.
•
Klein geaderd witje: algemeen in alle open plekken.
•
Klein koolwitje: vrij algemeen in alle open plekken.
•
Kleine vuurvlinder: in klein aantal in bestand 2f.
•
Koninginnepage: 1 ex. op 19 juli 2010 in bestand 2f.
•
Landkaartje: in klein aantal in de bestanden 2f en 5a.
•
Oranjetipje: in klein aantal in bestanden 2f en 5a.
•
Oranje zandoogje: vrij algemeen in bestanden 2f en 5a en in klein aantal in bestand 4a.
•
Zwartsprietdikkopje: in klein aantal in bestand 2f
Met uitzondering van Bruin blauwtje en Eikenpage zijn de overige waargenomen soorten
algemeen tot vrij algemeen in Vlaanderen.
Vooral in de open plekken van de bestanden 2f en 5a (jonge aanplanten) is de variatie en
dichtheid aan dagvlinders het grootst.
Er werden ook verschillende dagactieve nachtvlinders waargenomen:
•
Hagenheld: 1 ex. op 19 juli 2010 in bestand 3f.
•
Gamma-uil: meer dan 400 ex. op 19 juli 2010 in bestand 2f.
•
Sint-Jacobsvlinder: tientallen exemplaren in bestand 5a.
Sprinkhanen
Het voorkomen van sprinkhanen in het plangebied is nagenoeg beperkt tot de verruigde
graslanden in bestanden 2f en 5a. Volgende soorten werden aangetroffen:
•
•
•

Bramensprinkhaan: enkele ex.
Grote groene sabelsprinkhaan: vrij algemeen.
Krasser: algemeen.
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•
•
•

Ratelaar: enkele ex.
Struiksprinkhaan: een ex. in 2f maar waarschijnlijk algemener.
Zuidelijk spitskopje: enkele ex.

De waargenomen soorten zijn algemeen in Vlaanderen (Decleer, K. et al., 2000).
Libellen
Volgende libellen werden in 2010 waargenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Azuurwaterjuffer: aan de poelen in 2b en 3f.
Blauwe glazenmaker: al waarnemingen vanaf 28 juni rond de poelen, in bestand 2f en
rond de Geuzentoren.
Bruinrode heidelibel: in augustus aan bestand 2f.
Grote keizerlibel: aan de poel in 2b, in bestand 2f en 5a.
Paardenbijter: meer dan 7 ex. aan bestand 2f.
Platbuik: aan de poel in 2b en aan bestand 2f.
Lantaarntje: aan de natuurlijke poel in 3f.
Smaragdlibel: op 2 juni aan de natuurlijke poel in 3f.
Vuurjuffer: aan de verschillende poelen (nog een ex. op 19 juli 2010).

Een interessante waarneming is de Smaragdlibel een soort die zeker in de Vlaamse Ardennen
zeer zeldzaam is. Gewone bronlibel werd niet waargenomen in het plangebied.
Kevers
•
•
•
•
•

Lederboktor: deze grote, zeldzame kever werd op in bestand 2b aangetroffen (D. Martens).
Gevlekte smalbok: op 19 juli 2010 een ex. aan de Geuzentoren (D. Verroken).
Grote glimworm: in 2009 een waarneming in bestand 2b (P. Blondé).
Gouden tor: een ex. op 15 mei 2010 in bestand 3f (D. Verroken).
Zevenstippelig lieveheerbeestje: verschillende ex. onder meer in bestand 2d (D.
Verroken).

Andere
•

Berkenknotssprietbladwesp (Cimbex femoratus): deze zeldzame galwesp werd op 20 mei
2010 aangetroffen in bestand 2b (Johan Gilbert, waarnemingen.be).

foto links: Lederboktor (foto:J.-S. Rousseau-Piot) – foto rechts: Berkenknotssprietbladwesp (foto J. Gilbert)
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2.4.8

Bosdifferentiërende elementen

2.4.8.1

Bronnen, vijvers en natte zones

In het plangebied zijn verschillende bronnen, vijvers en natte zones aanwezig. Zie kaart 2.10.
Bronnen
In het Bos Ter Eecken zijn er in het plangebied twee bronnen aanwezig. Ze zijn gelegen op de
oostrand van bestand 6a, langs het pad en geven het ontstaan van een bronbeek die in de
Pauwelsbeek uitmondt.
In het deel van het Muziekbos zijn er een drietal bronnen aanwezig in de bestanden 2b en 2d.
De meest noordelijke bron in bestand 2d is deels ingemetst. In bestand 2b geeft een meer diffuse bron het ontstaan van een bronbeek en is er in het zuidelijk deel in een zijtak van de bronbeek een puntbron aanwezig. De ingemetste bron ten noorden van de vijver watert vooral ondergronds af naar de vijver.
Vijvers
Er zijn binnen het plangebied drie vijvers aanwezig:
•

Vijver in bestand 2b: deze vijver ligt op de oostrand en is ongeveer 500 m² groot. De invasieve exoot Parelvederkruid is er aanwezig en op de westrand is er de problematiek van
erosie en slibafzetting. De vijver is aan de zuidzijde -langs het wandelpad- afgezet met een
houten afsluiting. De oevers worden gedomineerd door Pitrus, IJle zegge, … Op de
westrand is er een afgesloten toezichtsput.

•

Vijvers in bestand 3f: in dit bestand zijn twee vijvers aanwezig. De noordelijke vijver is
ovaalvormig en ongeveer 150 m² groot. Bruine kikker en Vinpootsalamander planten er zich
voort en het is ook een vrij interessante poel voor libellen. Op de oever staat er vooral vlotgras en ook Watermuur en Egelboterbloem. De zuidelijke vijver is ongeveer 60 m² en
kunstmatig rechthoekig met steile oevers. Ook hier is Parelvederkruid aanwezig. Er loopt
een (verstopte?) afvoerleiding van de noordelijke vijver naar de zuidelijke vijver. Tussen
beide vijver en errond is er dominantie van de invasieve Japanse duizendknoop.

Natte zones
Vooral het deel Muziekbos is vrij droog. Enkel op de zuidhelling komen er enkele nattere zones
voor. Zo is er in bestand 3f op een hoogte van 100 m een natte zone (met stuwwater) aanwezig
langs een dichtgegroeid pad, er is vooral dominantie van Pitrus.
In Bos Ter Eecken zijn er twee nattere zones aanwezig. In de noordrand van bestand 6a is er
een natte zone van ongeveer 1.500 m² aanwezig waardoor een omgeleide (vervuilde) bronbeek
loopt. Er komt onder meer Dotterbloem en Hangende zegge voor maar de zone is vrij sterk verruigd. In de zuidrand van bestand 6a is er een kleine vochtige zone aanwezig waar vrij veel
Aalbes aanwezig is.

2.4.8.2

Open plekken en aanplanten

De aanwezige open plekken, aanplanten en verjongingsgroepen zorgen binnen het plangebied
met heel wat vrij homogene en gelijkjarige Beukenbestanden voor een belangrijke ecologische
meerwaarde. Zie ook kaart 2.6.
Tabel 2.24. overzicht van open plekken en aanplanten in het Muziekbos
bestand open plek
2e
een grasland van 0,4 ha in gebruik als paardenweide
2f
centraal is er een natuurakker van 0,4 ha aanwezig
3b
rond de Geuzentoren en de grafheuvel is er een open zone van 0,4 ha met wat opslag van
berk
5a
Op de westrand wordt een strook van 1,5 ha als zoom opengehouden
1a

aanplant/verjongingsgroep
de gekapte strook Beuken (nov ’10) van 0,2 ha op de zuidrand wordt heringeplant met o.a.
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2a
2b
2b
2f
4a
5a

2.4.8.3

Haagbeuk, meidoorn, Hazelaar, …
Op de oostrand werd na de kap van randbomen over een strook van 10 x 140 m in 2000 Zomereik aangeplant.
aan de westzijde is er een verjongingsgroep (aangeplant in 1998) met Zoete kers (175 ex.),
Zomereik (700 ex.) en enkele Winterlindes (25 ex.) van 0,32 ha aanwezig.
de gekapte groepen Beuken (nov ’10) worden deels (± 0,4 ha) heringeplant met Haagbeuk,
Esdoorn, Wilde lijsterbes, Spork, ….
1,3 ha van deze voormalige akker bestaat uit spontane opslag en aanplant met inheems loofhout van 2006
op de oostrand van dit bestand is er spontane bosontwikkeling (0,08 ha) na een groepenkap
van Douglas
ongeveer 4 ha van dit bestand bestaat uit een aanplant van 2006 met inheems loofhout

Merkwaardige bomen

Er komen in het plangebied enkele bomen voor die omwille van hun omvang als ‘merkwaardige
bomen’ werden genoteerd (Tabel 2.25 en kaart 2.10).
Tabel 2.25. overzicht van merkwaardige bomen
bestand
2b

3c
4a-4b
6a

beschrijving
op de zuidrand van verschillende bomen van voor WOI behouden gebleven. Er zijn minstens
4 Beuken met een omtrek van meer dan 250 cm aanwezig. De zwaarste Beuk heeft een omtrek van 350 cm. Ook staat er op die zuidrand een Zomereik met een omtrek van 220 cm.
aan de toegang vanuit de Muziekbosstraat staat er een Zomereik met een omtrek van 300 cm
op de oostrand van dit bestand en bestand 4b staan er 5 oude knot-Haagbeuken – zie beschrijving bij autochtone bomen en struiken
in het zuidelijk deel staat er een Zomereik met een omtrek van 240 cm en langs de Holle weg
een andere Zomereik met een omtrek van ongeveer 240 cm.

2.5

Opbrengsten en diensten

2.5.1

Houtverkoop

In onderstaande tabel zijn de opbrengsten van de openbare houtverkoop van Muziekbos tussen
1984 en 2003 weergegeven. De getallen in de tabel zijn de aantallen per boomsoort die in dat
jaar verkocht werden, onderaan elke kolom is het benaderende volume van alle soorten en afmetingen samen gegeven. Vermits het bos pas in 1981 werd aangekocht, zijn er geen prijsgegevens beschikbaar van de verkoop in 1980.
Uit Tabel 2.26 blijkt dat de grootste volumes afkomstig zijn uit de drie kappen tussen 1992 en
2001. In de twee laatste kappen werd ook de hoogste prijs per m³ bekomen.
Tabel 2.26: opbrengsten van de openbare houtverkoop 1980-2003
Boomsoort (#)

1980

1984

Zomereik

120

5

Beuk

363

318

Amerikaanse eik

5

Abeel

1

1985

1988

1990*

6
5*

120/1*

27

1992

1996

2001

10

10

3

276

163

258

4

Gewone es

1

Populier
allerhande
Lork
Grove den

17
1

2

25

1

15
1

61

10
2

5
100
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Volume (m³)

303

Prijs (€)
Prijs/m³ (€)

188

9

97

41

352**

325**

337**

6743

273

1983

1239

10040

18394

12766

36

30

20

30

29

57

38

Opm: de jaartallen duiden op het jaar van verkoop, voor het eigenlijke dienstjaar of kapjaar.
*: deze exemplaren zijn afkomstig van windval
**: 1992: 298 m³ loof en 44 m³ naald; 1996: 321 m³ loof en 4 m³ naald; 2001: 282 m³ loof en 55 m³ naald

In 2007 werd in bestand 1a en 2b vooral Beuken gekapt. In november 2010 werd in de bestanden 1a, 2a en 2b gedund en kleine groepen gekapt en dit vooral Beuken, Am. eik en Grove
den. Het hout dat in 2010 gekapt werd, is verkocht met FSC-certificaat.
Tabel 2.27: openbare houtverkoop 2007 en 2010
jaar

2006

bestand
Beuk

2010

1a + 2b

1a

2a

2b

179 ex – 489 m³

33 ex – 125 m³

-

103 ex – 401 m³

Amerikaanse eik

5 ex – 24 m³

-

47 ex – 16 m³

3 ex – 19 m³

abeel

2 ex – 6 m³

-

-

-

Zomereik

1 ex – 2 m³

-

-

-

Larix

-

7 ex – 13 m³

-

1 ex – 5 m³

Tamme kastanje

-

9 ex – 6 m³

-

-

Grove den

-

-

98 ex – 78 m³

-

187 ex – 521 m³

49 ex – 144 m³

145 ex – 94 m³

107 ex – 401 m³

totaal

2.5.2

Jacht

Het jachtrecht van het plangebied is niet verpacht.

2.6

Boswegen en infrastructuur

2.6.1

Boswegen

Het Muziekbos beschikt over een vrij uitgebreid netwerk van boswegen, zie kaart 2.11. In volgende bestanden zijn er boswegen aanwezig:
•

Bestand 1a: op de westgrens loopt een wandelpad dat af en toe ook door MTB’s wordt gebruikt, het pad op de oostgrens wordt door wandelaars en fietsers gebruikt en is ook de
toegangsweg voor de woning die op de oostrand van het bestand is gelegen.

•

Bestand 2b: in dit bestand is er een wandellus aanwezig die aansluiting geeft naar de Kanarieberg en naar het onverhard deel van de Fortuinstraat in het zuiden.

•

Bestand 2f: op de westrand is er een wandelpad aanwezig dat de Bosrede met de Houtstraat verbindt.

•

Perceel 3: door de bestanden van dit perceel is er een wandellus die in het noorden start
aan de Muziekbosstraat en die in het zuiden aansluiting geeft op de Bosrede.

•

Bestand 4b: op de noordrand van dit bestand loopt een wandelpad tussen de holle weg van
de Muziekbosstraat en Maneschijn.

•

Bestand 5a: zowel ten noorden als ten zuiden loopt er een wandelpad.

•

Bestand 6a en 6b: door deze bestanden lopen enkele wandelpaden die in zuidelijke richting
verder doorlopen in het private bosdeel.
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De andere wegen of paden in het plangebied zijn openbare wegen zoals de Bosrede of onverharde buurtwegen zoals de Muziekbosstraat, Maneschijn en Wijngaardstraat.

2.6.2

Recreatieve en educatieve infrastructuur

Het Muziekbos kent een intensief recreatief gebruik en er is dan ook heel wat recreatieve infrastructuur aanwezig om recreëren in het bos mogelijk te maken en te sturen. Zie kaart 2.11.
Borden
In het Muziekbos zijn aan 2 algemene informatieborden opgesteld, namelijk een groot infopaneel aan de toegang aan de Boekzitting en een infobord op de hoek van de Boekzitting en de
Kanarieberg.
Op enkele specifieke locaties zijn panelen met toelichting geplaatst. Dit is zo aan de natuurakker in bestand 2f, aan de grafheuvel in bestand 3a, aan de afsluiting bronzone in bestand 2b, …
De meeste borden van het educatief bosleerpad die door het Regionaal Landschap Vlaamse
Ardennen werden geplaatst, zijn verdwenen.
Barelen
Aan de belangrijke toegangspunten bevinden zich barelen om te vermijden dat er voertuigen in
het bos zouden kunnen rijden. Volgende barelen zijn aanwezig:
•

In bestand 2b is er een bareel aanwezig thv. de toegang aan de straat Boekzitting en aan
de toegang vanuit de Kanarieberg.

•

In bestand 3c is er een bareel aanwezig thv. de toegang vanuit de Muziekbosstraat.

•

De westelijke toegang van de Muziekbosstraat is afgesloten met blokken.

Zitbanken
Er zijn momenteel maar een beperkt aantal zitbanken in het plangebied aanwezig, namelijk op
de westrand van bestand 2b, een deels kapotte zitbank langs de Muziekbosstraat en twee houten zitbanken nabij de Geuzentoren. In 2011 worden er nog 4 zitbanken in lorkenhout geplaatst
in de bestanden 2a, 2b, 2g en 5a.
Vuilnisbakken
Ter hoogte van de ingang van de speelzone aan de Boekzitting is er een vuilnisbak aanwezig.
Parking
Op de grens van het plangebied zijn er twee kleinere private parkings aanwezig:
•

•

Op de zuidrand van bestand 1a is er een onverharde parking voor een 10-tal voertuigen en
die vooral gebruikt wordt door bezoekers van de horecazaak de Boekzitting.
Op de oostrand van bestand 4a is er halfverharde parking voor een 3-tal voertuigen die
vooral gebruikt wordt door de bewoners van de rechtover gelegen woning.

Afsluitingen
Er zijn binnen het plangebied afsluitingen aanwezig om de bezoekers te geleiden. In volgende
bestanden is er afsluiting aanwezig (afsluitingen op eigendomsgrenzen zijn niet weergegeven):
•

Bestand 2b:
centraal in het bestand is er rond het noordelijk deel van het valleigebied een afsluiting
met gladde draad aanwezig.
rond de verjongingsgroep op de westrand is een afsluiting met gladde draad aanwezig.
op de zuidelijke rand van de vijver is er een houten afsluiting aanwezig.
-

•

Bestand 2e: tussen bestand 2b en 2e is er momenteel nog een prikkeldraad aanwezig. Bij
het plaatsen van een afsluiting op de westgrens van bestand 2e kan deze afsluiting worden
verwijderd.
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•

Bestand 3a: centraal in het bestand is nog een vervallen afsluiting met prikkeldraad aanwezig. Deze prikkeldraad wordt in 2011 verwijderd.

Perceel 3:
aan de noordelijke zijde van de Bosrede is een afsluiting met prikkeldraad aanwezig.
langs de zuidelijke zijde van de Muziekbosstraat is een afsluiting met prikkeldraad aanwezig.
Andere
•

-

In de zuidrand van bestand 2b is er een houten brug over de bronbeek aanwezig.

foto links: toegang 2b vanuit Kanarieberg – foto midden: blokken aan Muziekbosstraat – foto rechts: speelzone in 2b

2.6.3

Openbare nutsvoorzieningen

Niet aanwezig.

2.7

Recreatie

In en rond het Muziekbos wordt er druk gerecreëerd, dit zowel georganiseerd als niet georganiseerd. Zo lopen er verschillende recreatieve routes in en door het Muziekbos, de belangrijkste
routes zijn weergegeven op kaart 4.2a Wandelnetwerken en kaart 4.2b Fietsnetwerken .

2.7.1

Speelzone

Bestand 2a en een deel van bestand 2b bestaat uit een officiële speelzone met een oppervlakte
van 4 ha. Binnen deze speelzone is er geen specifieke speelinfrastructuur aanwezig.

2.7.2

Wandelroutes

•

Muziekbosroute (10,2 km): deze wandelroute start aan Louise-Marie en loopt o.a. langs de
Bosrede en Muziekbosstraat, het wandelpad door bestand 2b en op de noordrand van bestand 5a.

•

Taalgrenswandelroute tussen Muziekberg en Mont d’Ellezelles (12,8 km): deze wandelroute start aan de Jeugdherberg De Fiertel en loopt o.a. langs de Bosrede, Boekzitting, Kanarieberg en Trogstraat.

2.7.3

Fietsroutes

•

Fietsroute Hermes: deze fietsroute van 40 km rond Ronse start in het centrum van Ronse
en loopt o.a. langs de Kanarieberg, Boekzitting en Rijkswachtdreef.

•

Fietsknooppuntennetwerk: valt ter hoogte van het plangebied grotendeels samen met de
Hermesroute.

•

MTB-routes: er lopen twee MTB-routes van BLOSO door het plangebied. De blauwe lus met startplaats aan de Fiertel- loopt o.a. door de Muziekbosstraat en verder langs de Rijkswachtdreef. De rode lus loopt onder andere ook door de Muziekbosstraat en de Bosrede.

Pagina 72 van 125

Algemene beschrijving

Verder zijn er jaarlijks éénmalige MTB-tochten (worden telkens aangevraagd) onder meer op
de randen van bestanden 1a en 5a.
Figuur 2.27: MTB-routes in en rond het plangebied.

2.7.4

Andere

Er zijn verschillende doortochten en recreatieve activiteiten in en rond het Muziekbos. Zo is er in
mei of juni jaarlijks de Fiertelommegang waarbij een stoet met honderden personen door het
Muziekbos (op de wegen) trekt.
Tabel 2.28: activiteiten in en rond het Muziekbos in 2009 (bron: stad Ronse)
activiteit
ACP Tour
Ronde vh Meetjesland
FCF Rotschild Belgium Classic
MTB Funny Bikers vzw
Bikers for Muco

type
oriëntatierally vr old timers
oriëntatierally vr old timers
autozoektocht vr old timers

frequentie periode
min 1x/j
1x/j
om de 2j

voorjaar
voorjaar
voorjaar

MTB

1x/j

januari

motortreffen

1x/j

maart

# deeln

Rijkswachtdreef-Kanarieberg
Rijkswachtdreef-Kanarieberg
Kanarieberg-Wijngaardstr
500 Hul-Bosrede-Rijkswachtdr
150 Rijkswachtdreef

Izegemse Pijl

wielertoerisme

1x/j

voorjaar

Davitamon Classic
Reuzen van Vlaanderen (Golazo
sports)
Euromeeting Ronde Tafel
Vlaamse Ardennen Herder Marathon
Funky VW Drivers

wielertoerisme

1x/j

voorjaar

wielertoerisme

1x/j

mei

old timers

eenmalig?

mei

MTB

1x/j

mei

VW kevers

1x/j

mei

voettocht + ruiters

1x/j

mei of juni

motortreffen
MTB
wandelen

1x/j
1x/j
1x/j

juni
juni
juni

old timer tractoren

1x/j

juni

50 voert

motortreffen

1x/j

juli

350 voert

Word Flandrien

wielertoerisme

1/xj

juli

1000

Halloweentocht

wandelen

1x/j

nov

Fiertelommegang
Motorijtocht Lisa & Emily
Onto Wheels
de Chatons Heuveltocht
Toeristische Rondrit old timer
tractoren
Motortreffen MC Stray Cats

passeren langs

3000 Mauveld - Populier-Savooistr
Houtstr-Bosrede-Ijsmolen1500
Fortuinberg-Rijkswachtdr
50 voert
Bosrede-Houtstr-Boekzitting2000
Wijngaardstr-Maneschijnstr
30 voert Rijkswachtdr-Kanarieberg
3000p La Salettestr-Kastantjestr50 ruiters Rijkswdr-Kanarieberg
Rijkswachtdr-Kanarieberg
1000
1800
Rijkswachtdr-Kanarieberg
Boekz-Kanarieberg-IjsmolenBosrede-Populierstr

250 berg Ten Houtte
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2.8

Knelpunten

Het Muziekbos is een bosgebied waar er veel wordt gerecreëerd, dit brengt wel een aantal aanzienlijke knelpunten in enkele zones van het bosgebied met zich mee. Op kaart 2.12 zijn de belangrijkste knelpunten in het plangebied weergegeven.
Voor de knelpunten in verband met mobiliteit rond het Muziekbos wordt verwezen naar het rapport van de mobiliteitsanalyse (Traject, 2010).
•

Verdwijnen vegetatie en voorjaarsflora
Door de hoge recreatiedruk, die sinds begin de jaren ’80 al is begonnen, is in een belangrijk
deel van het Muziekbos de vegetatie gedegradeerd. Door overbetreding vooral in de omgeving van de Boekzitting (bestanden 2a, 2b en 2c) werden de bodems meer en meer gecompacteerd en verdween over grotere delen de kwetsbare vegetatie met vooral oudbosplanten als Wilde hyacint. In de hoogste delen van bestand 2b en 2c en ten westen van
de vijver in 2b is er compactie van de bodem en is over grote delen helemaal geen vegetatie meer aanwezig.
Hoewel de kwetsbare bronzone in bestand 2b afgesloten is, zijn het merendeel van de
kwetsbare bronvegetaties (met soorten als goudveil) verdwenen.

•

Ongewenste recreatie en vandalisme
Met uitzondering van de Muziekbosstraat, de Bosrede en de speelzone zijn de andere paden in het plangebied enkel toegankelijk voor wandelaars. Toch worden regelmatig de
wandelpaden zoals het pad door bestand 2b gebruikt door MTB’ers. Ook niet toegelaten
gemotoriseerd verkeer als quads rijden af en toe in de Muziekbosstraat.
Het vandalisme in het Muziekbos is hoog, vooral de zone in en rond de speelzone is gevoelig aan vandalisme waarbij infoborden, afsluitingen, … worden vernietigd.

•

Erosie
Door het sterk reliëf is het grootste deel van het Muziekbos gevoelig aan erosie. Erosieproblematiek is beperkt tot enkele locaties zoals op de steile helling met heiderelicten in bestand 2b.
In de vijver in bestand 2b is er aanzienlijke slibafzetting door afspoeling van grond door ondergrondse waterstroming.

•

Toestand paden
Enkele paden zijn door gebruik als exploitatiepad in mindere staat en zijn minder goed toegankelijk voor wandelaars. Dit is het geval voor het deel van de Muziekbosstraat tussen de
Boekzitting en de ingang naar de Geuzentoren,

•

Lozing afvalwater
Het afvalwater van de woning aan Maneschijn komt terecht in een gracht die loopt op de
westrand van bestand 4a en zorgt voor beperkte verontreiniging van die gracht.
Het afvalwater van een aantal huizen die langs de Tenhoutestraat zijn gelegen, wordt geloosd in een gracht van de Holle weg. Deze gracht loopt bestand 6a op de noordrand van
Bos Ter Eecken binnen en zorgt voor verontreiniging van de waardevolle natte zone in dit
bestand.

•

Dichtgemaakte gracht (Bos Ter Eecken)
Om te vermijden dat de (bovenvermelde) verontreinigde gracht bijna rechtstreeks in een
private vijver ten westen van bestand 6a terechtkomt, werd de gracht langs het pad deels
dichtgemaakt en omgeleid door de natte zone in de noordrand van bestand 6a. Hierdoor
wordt een waardevolle bronzone verontreinigd.
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•

Onrechtmatig gebruik bestand 2e
Het vrij recent (2006) aangekocht bestand 2e wordt momenteel door een particulier nog
verder gebruikt als paardenweide. Er dient in het grasland een afsluiting te worden geplaatst om de eigendomsgrens duidelijk af te bakenen.

•

Invasieve soorten
Het voorkomen van agressief uitbreidende uitheemse soorten is beperkt. Amerikaanse vogelkers is maar weinig aanwezig en is vooral in bestanden 3b, 3c, 3e en 3d in beperkt aantal in de kruid- en struiklaag aan te treffen. Amerikaanse eik werd in het verleden aangeplant maar vormt momenteel weinig problemen gezien er weinig verjonging aanwezig is en
de soort selectief wordt gedund. Laurierkers verjongt minder agressief maar is wel aanwezig op de noordrand van bestand 1a, in bestand 6a (weinig) en de zuidrand van bestand 3h
(talrijk).
Bij de kruidachtigen is vooral Japanse duizendknoop een probleem in bestand 3f, daar is de
soort in de omgeving van de twee vijvers aanwezig over een oppervlakte van meer dan
1.000 m² en breidt nog verder uit. De exoot Parelvederkruid is aanwezig in de vijver in bestand 2b en in een vijver in 3f. Reuzenberenklauw komt voor langs de Bosrede en een andere verwilderde tuinsoort, Bonte gele dovenetel, is aanwezig op de oostrand van bestand
4a en langs de Bosrede. Op de oostrand van bestand 2b, nabij de woning, is de exoot Ierse
klimop aanwezig.

•

Afval
Er zijn enkele kleinere sluikstorten aanwezig. Zo is er aan de parking aan de zuidrand van
bestand 1a een deponie van groenafval en langs het pad in bestand 6a is er een hoop
grond gedumpt.

•

Constructies
In bestand 4b is er een vervallen serre aanwezig.

•

Homogene bestanden
Het Muziekbos wordt sterk (80%) gedomineerd door Beuk en zijn heel wat bestanden van
dezelfde leeftijd (tussen de 80 à 100 jaar). Op de zandige kop in de bestanden 3b en 3c en
ook in bestand 6b zijn er homogene bestanden met Lork aanwezig.
De meeste bestanden zijn vrij gesloten en weinig structuurrijk zodat er veelal geen of een
weinig ontwikkelde onderetage en struiklaag aanwezig is. De hoge sluitingsgraad zorgt er
ook voor dat waardevolle lichtminnende soorten als Bosroos, Mispel, Rode kornoelje, … geleidelijk uit de bosbestanden aan het verdwijnen zijn.

•

Scherpe begrenzing
Vooral op de oostrand van bestand 6c is er een scherpe grens met de aanpalende akker.
Hierdoor dringt de negatieve invloed (meststoffen, herbiciden) van de aanpalende akker door
tot in het bosbestand.
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foto links: Wilde hyacint platgetrapt in 1a – foto rechts: velden met hyacint in 2b verminderen door (over)betreding en
kwetsbare bronzone is afgesloten

foto links: erosie door overbetreding westrand 2b – foto rechts: vervallen serre in 4b

foto links: lozing van afvalwater in gracht aan 6a – foto rechts: scherpe begrenzing met aanpalende akker in 6c
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3

Beheerdoelstellingen

3.1

Uitgangspunten

De verschillende functies en de beheervisie voor het plangebied zijn gebaseerd op een aantal
basisprincipes en criteria:

3.1.1

Criteria duurzaam bosbeheer en beheervisie openbare bossen

In het Bosdecreet wordt uitgegaan van multifunctioneel bosbeheer waarbij de diverse functies
die een bos tegenwoordig vervult (economische, ecologische, recreatieve, milieubeschermende, ...)
zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd zonder de draagkracht van het bosecosysteem te
overschrijden. Om op een verantwoorde manier op die wisselende behoeften in te spelen, werkte de Vlaamse overheid een beheervisie rond duurzaam bosbeheer uit die in alle openbare
bossen in Vlaanderen van toepassing is. In 2003 werd dit verder concreet vertaald door het
vaststellen van de criteria voor duurzaam bosbeheer 8 die gelden voor alle openbare bossen en
de bosgebieden in het VEN. In Tabel 3.29 worden de belangrijkste elementen uit de visie rond
duurzaam bosbeheer opgesomd in relatie tot het plangebied in het Muziekbos. Hieruit blijkt dat
vooral het Bos Ter Eecken reeds grotendeels voldoet aan de meeste criteria.
Tabel 3.29: belangrijke elementen uit de beheervisie rond duurzaam bosbeheer in openbare bossen en de
criteria voor duurzaam bosbeheer
Doelstelling
Actuele toestand in plangeMogelijke maatregelen
bied
Selectieve en variabele hoogdunning i.f.v. een structuurrijk en gevarieerd bosbeeld
Aandacht voor toekomstbomen, voorrang

Met uitzondering van de zandige

 aanduiden en vrijstellen van

voor inheemse soorten.

kop bestaat nagenoeg het volledige

toekomstbomen in aanplanten

plangebied uit inheems loofhout

 hoogdunning in homogene
Beukenbestanden

Schade door bosexploitatie beperken
Schade aan bomen beperken, vaste rui-

Het grootste deel van het bos is

 vaste ruimingspistes

mingstracés gebruiken, niet exploiteren in

bijzonder gevoelig aan exploitatie

 geen exploitatie in kwetsbare

kwetsbare boszones, aangepaste schoon-

zones

tijd, erkende bosexploitanten, lastenboek,

 manueel uitdragen van hakhout

milieuvriendelijke oliën en brandstoffen, …

of gebruik licht materiaal

Natuurlijke processen als uitgangspunt
Ten minste 20% van de totale bosop-

75% van het volledige plangebied

 selectieve hoogdunning toepas-

pervlakte moet bestaan uit of in omvor-

bestaat uit inheemse gemengde

sen om dominantie Beuk te beper-

bestanden

ken

ming zijn naar gemengde bestanden

9

o.b.v. inheemse en standplaatsgeschik-

 inheemse soorten bevoordelen

8

B.Vl.R. 27/6/2003 tot vaststelling van de criteria voor duurzaam bosbeheer voor bossen gelegen in het Vlaamse Gewest.
9

gemengde bestanden = bestaan uit min. 2 boomsoorten en de hoofdboomsoort neemt max. 80% van het grondvlak in
(dus min. 20% inheemse boomsoorten) of minder (of 80% van totale stamtal voor bestanden jonger dan 30 jaar)
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Doelstelling

Actuele toestand in plangebied

Mogelijke maatregelen

Omvorming homogene exotenbestan-

23% van het plangebied bestaat uit

 groepenkap in homogene be-

den tot gemengde bestanden met min.

homogene naaldhoutbestanden

standen

30% van de bedekkingsgraad of het

met een grondvlak <30% inheemse

 omvorming naaldhoutbestanden

grondvlak uit inheemse loofboomsoorten.

soorten

naar wastine

Verhogen van het aandeel open plek-

De oppervlakte permanent open

 herstel van heidevegetaties op

ken in bossen: een oppervlakte van 5-

plekken bedraagt slechts 1,4% van

zandige kop

15% van de totale oppervlakte van het

het plangebied

 creëren van zoom-

te boomsoorten

bosdomein (indiv. opp. max. 3 ha).
Minimum een aantal oude bomen behou-

mantelvegetaties
Er zijn verschillende oude Beuken

 een aantal boszones of bomen

en populieren en enkele oude knot-

worden uit exploitatie genomen

Haagbeuken aanwezig.

 beheer oude knotbomen

Het totale houtvolume als dood hout

Het aandeel staand en liggend

 beschadigde of dode bomen

(staand + liggend) moet voldoende hoog

dood hout is in de meeste bestan-

laten staan;

zijn (richtcijfer min. 4%).

den erg laag (<1%).

 minderwaardige bomen niet

10

den in bestanden .

verwijderen;
 dood hout niet verwijderen uit
moeilijke exploiteerbare of kwetsbare zones;
 actief verhogen aandeel dood
hout door ringen.
Maximaal natuurlijke verjonging stimuleren.
Aanplantingen met plantsoen van lokale

Niet alle recente aanplantingen

 bij de aanplant van bosranden

werden uitgevoerd met inheemse

enkel gebruik maken van plant-

Gebruik van erkende zaadbestanden voor

soorten en materiaal van gekende

goed van autochtone herkomst

meer algemene bossoorten.

origine.

autochtone herkomst

11

.

Aandacht voor bosdifferentiërende ele-

Bosranden en poelen zijn aanwe-

 aangepast beheer voor speci-

menten (bronnen, poelen, open plekken,

zig maar kunnen door specifiek

fieke biotopen

rand- en overgangsituaties):

beheer in kwaliteit en oppervlakte

 aanleg en onderhoud van poe-

toenemen.

len en bosranden.

3.1.2

Algemene visie

De globale visie voor het Muziekbos kan in vijf basisprincipes worden samengevat. Deze leggen de link tussen de verschillende bosfuncties en de criteria voor duurzaam bosbeheer. Het
betreft:
1. Een streven naar een duurzame houtoogst met aandacht voor inheems kwaliteitshout.
2. Verhogen van de globale ecologische waarde van het bos door een keuze voor inheemse
en streekeigen soorten, aandacht voor dood hout en licht in het bos en een biotoopgericht
beheer rond open plaatsen, bosranden en bronzones.
3. Een maximale maar duurzame invulling van de maatschappelijke vraag naar recreatief en
educatief medegebruik van het bos.
4. Via aangepast beheer of nulbeheer voldoen aan de lokaal specifieke schermfunctie die het
bos vervult.

10

Richtinggevend: 1 groep van 500 m² in bestanden tot 2 ha, 1 groep van 1.000 m² in bestanden van 2-4 ha. Min. 10
bomen/ha.
11

Categorie 1: autochtone herkomst niet primordiaal voor o.a. Zomereik, Beuk, Gewone es en Zwarte els; Categorie 2:
gebruik van autochtone Vlaamse herkomsten aangewezen: Eénstijlige meidoorn, Wilde lijsterbes, Wintereik, Sporkehout, …Categorie 3: zeldzame soorten waarvan geen aanplantingen meer worden uitgevoerd in de toekomst: o.a. Iep
sp. Wilde appel, Mispel, Gelderse roos, Wilde kardinaalsmuts en Europese vogelkers.
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5. De instandhouding van de verschillende habitattypes van de Speciale Beschermingzone
waarin het plangebied is gelegen.
6. Behoud en herstel van de landschappelijke kwaliteit van het Muziekbos en omgeving door
ontwikkeling van wastinelandschap rond Geuzentoren en behoud van een deel van de
meest typerende ‘kathedraalbestanden’ met Beuk.
In het Muziekbos worden alle bosfuncties maximaal gecombineerd en wordt het multifunctionele
karakter van het bos beklemtoond.
In het deelgebied Muziekbos zijn de ecologische en recreatieve functie de belangrijkste functies
en is de economische functie ondergeschikt. Wel zijn de milieubeschermende (o.a. erosiebestrijding) en de cultuur-historische functie (o.a. grafheuvels) belangrijke nevenfuncties.
In het deelgebied Bos Ter Eecken is de ecologische functie de belangrijkste, de bosbouwkundige en de recreatieve functie zijn ondergeschikt.
Door een betere sturing van recreatieve activiteiten wordt gestreefd naar een zo gering mogelijke negatieve impact op de ecologische waarde van het bos. In kader hiervan werd een mobiliteitsstudie voor het Muziekbos en omgeving uitgevoerd waarbij actiepunten werden uitgewerkt
om het doorgaand verkeer te beperken, het wild parkeren tegen te gaan, de bereikbaarheid
voor de zachte weggebruiker te verbeteren, … zie hiervoor het rapport van de mobiliteitsanalyse van het Muziekbos (Traject, 2010) in Bijlage 8.
Op kaart 3.1 is de gebiedsvisie voor het plangebied weergegeven. Per deelgebied komt dit neer
op:
Bos Ter Eecken
Het noordelijk deel van het 25 ha groot Bos Ter Eecken is ecologisch bijzonder waardevol met
enkele bronzones, heel wat voorjaarsflora, een gevarieerde struiklaag, verschillende oude bomen, … De waardevolle vegetaties en flora worden dan ook maximaal behouden en ontwikkeld.
Dit gebeurt door in de kwetsbare zones geen of slechts enkele gerichte kappingen uit te voeren
en het bos verder spontaan te laten ontwikkelen met toename van het aandeel dood hout, dikke
bomen, …
Het homogeen lorkenbestand wordt omgevormd naar inheems loofhout met als streefdoel de
ontwikkeling van een structuurrijke boszone met voorjaarsflora. In het oostelijk bestand wordt
het hakhoutbeheer opnieuw ingesteld waarbij er altijd een deel ‘jong bos’ aanwezig zal zijn. Op
de oostrand is het voorzien van een brede buffer naar het aanpalend landbouwgebied meer dan
wenselijk.
De recreatie in dit deel wordt beperkt tot een wandel- en MTB-pad dat –deels door privaat bosloopt van de straat Holle weg tot aan de Schorissesteenweg.
Muziekbos
Het plangebied bestaat hier uit de zuidelijke helft van een 100 ha groot bosgebied. Het centrale
deel van het gebied namelijk de omgeving van de Boekzitting is een gekend en druk bezocht
bosgebied.
De aanwezigheid van homogene Beukenbestanden met uitbundige voorjaarsflora, de potenties
tot heide-ontwikkeling en de aanwezige bronzones bepalen in belangrijke mate het beheer dat
voortaan wordt gevoerd. De inrichting en het beheer zal dan worden afgestemd op de aanwezige potenties, richtinggevend zijn daarbij:
•

•

•

Homogeen beukenbos: bosverjonging met toenemende inmenging van bestandsdifferentiërende boomsoorten.
Wastinegebied rond Geuzentoren: de zandige kop rond de Geuzentoren wordt opnieuw een
ruime open zone met ontwikkeling van heide, struwelen en groepjes bomen waarbij het historisch uitzicht op de omgeving weer mogelijk zal zijn.
Bronboszones: op de zuidrand zijn enkele bronzones en diepe valleigebiedjes aanwezig.
De typische bronbosvegetatie is bijzonder kwetsbaar en wordt afgeschermd van betreding.
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•

•

•

Door een goede begeleiding van de recreatie wordt in steile zones de erosie teruggedrongen.
Typische fauna en flora: er is bijzondere aandacht voor het behoud van de kleine populatie
Vuursalamander, de aanwezige wilde Mispels en andere zeldzamere lichtminnende struiken, heiderelicten en minder algemene broedvogels van oud bos (bvb. Glanskop) en struwelen (bvb. Goudvink).
Recreatieve ontwikkeling: de omgeving van de Boekzitting wordt recreatief verder ontwikkeld met het voorzien van speeltuigen in het speelbos en een picknickplaats. Tevens komt
er een betere aanduiding van het speelbos en is er een belangrijke uitbreiding van het
speelbos in de beplante voormalige zandgroeve.
Parkeerbeleid en verkeersluwe straten: om het Muziekbos zo aangenaam en comfortabel
mogelijk te maken voor de wandelaar, fietser of ruiter wordt wildparkeren en druk doorgaand verkeer uit het Muziekbos geweerd.

3.2

Beheerdoelstellingen m.b.t. de economische
functie

Zeker in het deelgebied Muziekbos hebben de homogene Beukenbestanden een waardevol
economisch belang. In de homogene bestanden worden er vrij intensieve dunningen of kleine
groepenkappen uitgevoerd.
De homogene naaldhoutbestanden worden deels kaalgekapt in kader van de ontwikkeling van
een historisch wastinegebied12 rond de Geuzentoren en worden deels versneld omgevormd
naar inheems loofhout door groepenkappen.
In het Bos Ter Eecken is afgezien van de groepenkap van het lorkenbestand het kapbeheer
minder intensief en beperkt tot een cyclische hakhoutkap in het oostelijk deel.
Grote delen van het plangebied zijn bijzonder gevoelig aan exploitatie door de aanwezigheid
van het sterk reliëf en voorjaarsflora. De exploitatie dient dan ook met de nodige randvoorwaarden te worden uitgevoerd.

3.2.1

Kapkwantum

In het plangebied worden tijdens de planperiode aanzienlijke kappingen uitgevoerd, namelijk:

•

Intensieve dunningen met omlooptijd van 6 jaar en groepenkappen in de homogene Beukenbestanden.
Selectieve dunning van Lork en deels Beuk in de gemengde bestanden.
Groepenkappen in de homogene naaldhoutbestanden.
Kaalkap van de naaldhoutbestanden op de zandige kop (omgeving Geuzentoren).
Dunning in de aanplanten met aanduiding van toekomstbomen.

•

Hakhoutbeheer van de Es- en Tamme kastanjebestanden.

•

•
•
•

Aan de hand van de oppervlakte die verschillende boomsoorten innemen, is de totale jaarlijkse
volumeaanwas geschat. Daarvoor werden de voornaamste boomsoorten weergegeven en werden de andere soorten in de groep inheemse loofbomen ingedeeld. Op basis van de boomhoogte werd de standplaatsboniteit per soort bepaald en de gemiddelde jaarlijkse aanwas bepaald. Zeker de hellingsgronden met de drogere leembodems zijn gunstig voor een hoge aanwas.

12

Een wastine bestaat uit een half open gebied met een vlekkenpatroon van struwelen en boomgroepen
en veelal schralere (heide)vegetatie.
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Tabel 3.30. verwachtingen gemiddelde jaarlijkse aanwas
Boomsoorten(groep)

lopende jaarlijkse aanwas
3

(m /ha/jaar)

Opp. (ha)

totale jaarlijkse aanwas (m3/jaar)

25,9

207,2 m³

Beuk

8

Inheemse loofbomen

6

8,0

48,0 m³

Lork

5

11,0

55,0 m³

Grove den

3

1,2

3,6 m³

Douglas/Fijnspar

10

1,7

17,0 m³

47,8

330,8 m³

Totaal

Op basis van de berekeningen in Tabel 3.30 wordt de gemiddelde jaarlijkse aanwas in de bosbestanden (excl. de recente aanplanten) van het plangebied op ongeveer 331 m 3 of 6,9 m3/ha/jaar
geschat. Bij de kappingen wordt onderscheid gemaakt in het wegkappen van de dunningsachterstand, het kappen ikv. dunningen en het groepen- en eindkappen.
Dunningsachterstand
Op basis van het gemeten bestandsvolume, de oppervlakte van de bestanden waar zal worden
gekapt en de na te streven volumes, is in Tabel 3.31 de te kappen dunningsachterstand weergegeven. In de te behouden delen ‘kathedraalbos’ met Beuken is de na te streven houtvolume
minstens 450 m³/ha, voor de geleidelijk om te vormen Beukenbestanden 400 m³/ha en voor de
naaldhoutbestanden minstens 250 à 300 m³/ha.
Er werd enkel rekening gehouden met de oppervlakte van de bestanden waar er zal worden
gedund, dus bestanden waar er versneld wordt omgevormd door groepenkappen of waar er
een nulbeheer zal worden gevoerd, worden hier niet vermeld. Hieruit blijkt dat er ongeveer
3.800 m³ moet worden gekapt om de dunningsachterstand weg te werken. Hiervan is in 2010
reeds ongeveer 500 m³ gekapt.
Tabel 3.31: huidige en na te streven houtvolumes per bestand en dunningsachterstand
Bestand

0pp.*

huidig grond- huidig volume huidig volume per

(ha)

vlak (m²/ha)

(m³/ha)

bestand (m³)

na te streven

na te streven

te kappen dun-

volume (m³/ha)

volume per be-

ningsachterstand

stand (m³)

1a

2,12

30,9

301

638

400

848

2a

1,24

33,2

467

579

250

310

(m³)
0 (144 m³ gekapt in
2010)

269 (- 94 m³ gekapt in
2010)

556 (- 401 m³ gekapt in

2b

8,30

34,5

467

3.876

400

3.320

3a

3,26

50,7

565

1.842

450

1.467

375

3b

0,72

21

180

130

200

144

0

3e

2,60

30,0

343

892

300

780

112

3f

2,40

21,1

188

451

200

480

0

3g

0,71

30,0

342

243

250

178

65

3h

2,44

53,6

683

1.667

350

854

813

3i

1,42

53,9

599

851

350

497

354

4b

2,0

51,0

593

1.186

350

700

486

-

12.415 m³

-

8.625 m³

3.771 m³

totaal
28,1
* oppervlakte waar wordt gedund

2010)

Normale dunningen
In Tabel 3.33 is er een verdere detaillering gebeurd naar de werkelijk uit te voeren kappingen
binnen de verschillende bestanden. Dit is gebaseerd op een kapkwantum van 6,9 m³/jaar voor
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de te dunnen bestanden. Ook wordt de te verwerken dunningsachterstand werd meegeteld, dit
gebeurt door bij de eerste twee dunningen telkens ongeveer de helft hiervan te kappen.
Groepen- en eindkappen
Volgende groepenkappen (= binnen een deel van een bestand) en eindkappen (= een volledig bestand) zullen plaatsgrijpen.
Tabel 3.32: groepen- en eindkappen in het Muziekbos
Bestand

0pp.* (ha)

huidig volume

te kappen volume (m³)

(m³/ha)

3a

0,51

565

3b

0,50

180

90

3c

1,52

293

445

3d

2,65

293

776

3e

0,11

343

34

288

3f

0,32

188

60

4a

1,40

317

443

6b

1,99

405

810

totaal

9,0

-

2.946 m³

* enkel de oppervlakte van de groepen- of eindkap
Er wordt geschat dat er binnen de planperiode ongeveer 10.500 m³ zal worden gekapt of een
kapkwantum van 10,9 m3/ha/jaar. Dit hoog kapkwantum is te wijten aan het groot aandeel kaalen groepenkappen die binnen de planperiode zal plaatsgrijpen en aan de vrij intense dunningen
die vooral in de Beukenbestanden –met deels een dunningsachterstand- zullen worden uitgevoerd.
Dit betekent dat tijdens de planperiode het kapkwantum de houtaanwas zal overschrijden.
Tabel 3.33:: te kappen volumes per bestand in het Muziekbos
Bestand

0pp.
(ha)

weg te nemen 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2030
volume (m³)

1a

2,12

6,9 m³/j

73

88

88

2a

1,24

175 + 6,9 m³/j

130

139

51

2b

8,30

570 + 6,9 m³/j

571

629

343

2c

0,98

hakhout

120

701 + 6,9 m³/j

120

3a

3,20

3b

0,72

6,9 m³/j

30

3c

1,52

kaalkap

445

3d

2,60

kaalkap

3e

2,60

112 + 6,9 m³/j

120

750

462

110

90

30

30

34

164

109

60

115

776
164

3f

2,40

6,9 m³/j

3g

0,71

65 + 6,9 m³/j

47

61

29

3h

115

115

2,44

813 + 6,9 m³/j

456

506

101

3i

1,42

354 + 6,9 m³/j

206

236

59

4a

1,7

6,9 m³/j

4b

2,34

486 + 6,9 m³/j

243

334

6a

0,44

6,9 m³/j

65

30

6b

1,73

groepenkap

6c

1,43

hakhout

totaal

120

120

170

156
91

270
50

50

358

120 1.485 320

83
91

320
50
894

0

2.038 170

320

50
803

554

50
856

0

912

50
156

189
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Kappingen worden gekoppeld aan beschermende exploitatievoorwaarden en voorzorgsmaatregelen die bodemverdichting, erosie en andere schade aan kwetsbare bosbodems en schade
aan kwetsbare (voorjaars)flora tot een minimum moeten beperken. Bodembeschadiging verhindert een natuurlijke regeneratie van standplaatsgeschikte soorten en kan belangrijke erosie
veroorzaken in het plangebied dat grotendeels in een zeer gevoelige zone is voor erosie en
grondverschuivingen.
Een duurzame houtoogst vereist dus dat kwetsbare zones worden gespaard en/of aangepaste
exploitatietechnieken worden toegepast.
Meer in het bijzonder betekent dit:
 In reeds structuurrijke en meer kwetsbare bestanden ( o.a. 6a) wordt er maar erg beperkt
en selectief gedund.
 Gebruik van vaste uitsleeppistes en stamstapelplaatsen in de te exploiteren boszones
waarbij kwetsbare zones en steile zones worden vermeden.
 In de bron- en kwelzones wordt normaliter niet aan exploitatie gedaan.
De verkoop van dunningsproducten gebeurt zowel aan professionele bosontginners als aan
particulieren (verkoop van kleine loten (< 50m³) aan de bevolking). De kwaliteit van de producten die
aan particulieren wordt verkocht zal vooral dienen als brandhout. Bij kappingen in enkele loofhoutbestanden kan er een beperkt aandeel kwaliteitshout van vooral Beuk bekomen worden.
Het hout afkomstig uit het openbaar deel van het Muziekbos kan als FSC-gelabeld hout worden
verkocht.

3.2.2

Jacht

Er is geen verpachting van de jacht en dit zal tijdens de planperiode ook zo blijven.
Wel kan er bestrijding van schadelijke soorten binnen de regels van de jachtwetgeving
plaatsvinden. In het Muziekbos kan dit ondermeer het geval zijn voor Ree, Damhert of
eventueel Wild zwijn die door hoge populatiedichtheden schade veroorzaken buiten het
openbaar bos. Indien dit zou optreden, kan er onder strikte voorwaarden tijdelijk jacht
toegelaten worden op grofwild.

3.3

Beheerdoelstellingen m.b.t. de ecologische
functie

Het Muziekbos vormt een belangrijk onderdeel van de uitgestrekte bosgordel in het zuidelijk
deel van de Vlaamse Ardennen. Het boscomplex van het Muziekbos heeft door zijn omvang en
verscheidenheid aan biotopen een hoge ecologische waarde. Ondanks de hoge recreatiedruk
in enkele delen van het boscomplex en de homogeniteit van heel wat bosbestanden komen op
floristisch en faunistisch vlak interessante en zeldzamere soorten voor en zijn er op Europees
vlak zeldzaam bostypes aanwezig als het Atlantisch neutrofiel Beukenbos (met velden van Wilde
hyacint en Grote veldbies) en het Goudveil-Essenbos.
De ecologische kwaliteiten en potenties van het gebied worden door verschillende beleidsplannen en wettelijke beschermingen benadrukt, zo onder meer:
•

zowel het deelgebied Muziekbos (met uitzondering van bestand 5a) als het deelgebied Bos Ter
Eecken zijn volledig aangeduid als Habitatrichtlijngebied in kader van de Europese Speciale
beschermingszones met de aanwezigheid van een prioritair habitat.

•

het deelgebied Bos Ter Eecken en bestand 1a zijn aangeduid als Grote Eenheid Natuur in
kader van het Vlaams Ecologisch Netwerk.

•

op de Biologische waarderingskaart staat het grootste deel van het bos als biologisch zeer
waardevol ingetekend.
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•

in het GNOP van de stad Ronse staan beide deelgebieden aangeduid als ‘A-gebied’ wat
betekent dat deze gebieden tot de waardevolste gebieden in de gemeente behoren en prioritair aandacht krijgen.

Het Muziekbos is één van de grotere bosgebieden in Vlaanderen die sinds de late middeleeuwen nagenoeg permanent zijn bebost en zo een eeuwenlange ontwikkeling als ‘oud bos’ hebben doorgemaakt. In een groot deel van het Muziekbos zijn dan ook oud-bosplanten aan te treffen waarvan vooral de bedekking opvallend intens is.
Met de beoogde beheerdoelstellingen wordt ernaar gestreefd om de waardevolle elementen te
behouden en te versterken. Dit wordt als volgt vertaald in beheerdoelstellingen:

3.3.1

Natuurgetrouw bosbeheer

Naast de recreatieve functie is de ecologische functie het belangrijkst en wordt het bosbeheer
dan ook daarop afgestemd.

3.3.1.1

Ontwikkeling van structuurrijkere bosbestanden

In het deelgebied Muziekbos zijn er groot deel homogene Beukenbestanden aanwezig waar
inmenging met andere inheemse soorten nagenoeg onbestaande is en de struiklaag
grotendeels ontbreekt. In de bestanden –met uitzondering van de zones met te behouden
kathedraalbestanden- worden er intensieve dunningen uitgevoerd waarbij verspreid over het
bestand kleinere groepen Beuken (tot max. 0,25 ha) worden gekapt die dan worden ingeplant
met standgeplaatste geschikte soorten als Haagbeuk, Gewone esdoorn, Gewone es,
Winterlinde en Zomereik in de boomlaag en Hazelaar in de struiklaag. Het is belangrijk dat er
soorten met een goede strooiselvertering worden aangeplant zodat er herstel kan optreden van
de bodems waar verdichting is opgetreden en de voorjaarsflora zich weer kan uitbreiden door
de ontwikkeling van een goed bufferende humus. Hierdoor wordt de inbreng van Zomereik in de
aanplanten beperkt tot max. 20%. Het omvormen van homogeen Beukenbos naar gevarieerder
bos zal vooral plaatsgrijpen in de bestanden 1a en 2b, dit gezien de talrijke aanwezigheid van
voorjaarsflora en de problematiek van verdichting van de bodems. Het ouder Beukenbestand in
het zuidelijk deel van bestand 2b wordt behouden en kan spontaan verder ontwikkelen tot op
termijn zware aftakelende Beuken worden bekomen (‘kabouterbos’). In bestanden 2a (deel), 2b
(deel), 3a (deel) en 3i wordt omwille van de landschappelijke en recreatieve belevingswaarde
de homogeniteit van het Beukenbestand als ‘kathedraalbos’ grotendeels behouden.
De homogene Lorken- en Douglasbestanden (bestanden 4a, 6b) worden door middel van
groepenkappen versneld omgevormd en ingeplant met standplaatsgeschikt inheems loofhout.
In de reeds structuurrijke bestanden, vooral in Bos Ter Eecken, worden de kappingen beperkt
tot uitkap van invasie exoten als Am. eik en een selectieve kap om dominantie van Beuk te
beperken. Het bestand 6c wordt als middelhout beheerd.
In de kwetsbare bronzones wordt een nulbeheer ingesteld. Wel kan er een eenmalige
selectieve kap zijn van Beuk om de dominantie van deze soort te beperken. Er worden deels
donkere zones in en rond de bronzones behouden.
In enkele bestanden dient eerst door selectieve dunning van Beuk en eventueel Tamme
kastanje een te sterke aanwezigheid van deze soorten te worden teruggedrongen. Zo wordt
een betere uitgangssituatie bekomen voor de verdere spontane ontwikkeling van de natuurlijke
bostypes (en hun kensoorten) als het Atlantisch neutrofiel Beukenbos op de hellingen, het
Vogelkers-Essenbos en de elzenbroekbossen in het valleigebied.
In bestand 2c is er ouder hakhout van Tamme kastanje aanwezig. Om de structuur in het bos te
verhogen en het historisch gebruik van hakhout te behouden, wordt het hakhout van Tamme
kastanje opnieuw afgezet. Ook de jonge aanplant rond de natuurakker in bestand 2f wordt als
hakhout beheerd. Dit onder meer om kansen te geven aan vogels van jong bos en struwelen
(o.a. Tuinfluiter, Goudvink).

Pagina 84 van 125

Beheerdoelstellingen

3.3.1.2

Ontwikkeling van bosranden

Er zijn maar weinig bosranden in het plangebied aanwezig, wel komen er verschillende lichtminnende struiken als Bosroos, Rode kornoelje, Gelderse roos, Mispel, … voor. De meeste van
deze soorten zijn in de verdrukking (te sterke overschaduwing) zoals blijkt uit de afname van deze
soorten ten opzichte van de inventarisatie van autochtone genenbronnen van bomen en struiken in 1999 (Maes B.).
Bij voorkeur de zuidgerichte bosranden worden beheerd en wordt de huidige strook grasland in
bestand 2e ontwikkeld als een brede bosrand.

3.3.1.3

Dood hout en dikke bomen

Momenteel bestaat slechts 0,2% (deelgebied Muziekbos) tot 0,6% (deelgebied Bos Ter Eecken) van
het houtvolume uit staand dood hout. Liggend dood hout is er zeker in het Bos Ter Eecken
meer aanwezig. Om tegen het eind van de planperiode minstens het aandeel dood hout te verdubbelen (het streefcijfer van 4% is moeilijk haalbaar), worden een aantal maatregelen genomen
zoals het laten staan van dode bomen, het laten liggen van enkele gekapte bomen en het voeren van een nulbeheer in enkele bestanden.

3.3.2

Open plekken

Momenteel bestaat slechts 1,5 ha of 2,7% van het plangebied uit open plekken, hierbij zijn dan
nog bosranden, zomen en nog te bebossen deel (bestand 2e) bijgeteld. Dit betekent dat permanent open plekken maar 0,65 ha of 1,1% van het volledige plangebied bedragen.
Tijdens de looptijd van dit beheerplan wordt er naar gestreefd een grotere open tot halfopen
plek van 6 ha te creëren in de directe omgeving van de Geuzentoren, dit is gebaseerd op:
•

•

•

Cultuur-historische context: de Geuzentoren werd halverwege de 19de eeuw op het hoogste
punt van het Muziekbos opgetrokken en vormde een gekend uitkijkpunt over de ruime omgeving. Het toen aanwezig panoramisch uitzicht werd lyrisch beschreven door onder meer
de schrijver Omer Wattez en het was deze plek die één van de bekendste uitzichten over
de Vlaamse Ardennen was.
Tevens heeft deze zone een hoge archeologisch waarde met een concentratie van veelal
verdwenen prehistorische grafheuvels. Om de ondergrondse archeologische relicten zo
goed mogelijk te kunnen bewaren, is de aanwezigheid van zwaardere opgaande bomen
niet gewenst.
Ruimtelijk-landschappelijke context: op deze locatie kan een grotere open zone worden gecreëerd die voor bestaande relictpopulaties (o.a. Gaspeldoorn, Blauwe bosbes, …) kansen tot
uitbreiding biedt en uitwisseling met gelijkaardige biotopen in de ruime omgeving mogelijk
maakt.
De historische aanwezigheid van heide: uit 19de-eeuwse teksten blijkt de openheid van het
gebied en de aanwezigheid van heide.

•

De geringe actuele ecologische waarde van de naaldhoutbestanden: de te kappen naaldhoutbestanden zijn nog geen 100 jaar oud (zie historische bosleeftijd – kaart 2.1) en bevinden
zich in een ontwikkelingsfase met een weinig rijke struik- en kruidlaag.

•

Creatie open plekken: volgens de Beheersvisie voor openbare bossen moeten er in bossen
5 à 15% open plekken zijn, dit betekent voor het plangebied minimaal 2,8 ha tot maximaal
8,4 ha.

•

Herstel van in Vlaanderen zeer zeldzame vegetaties waar herstel bijna zeker succesvol is
(doelstelling Beheersvisie openbare bossen): droge struikheidevegetaties (< 0,5% in Vlaanderen).

•

Uitgangssituatie en potenties voor heideherstel: de meeste heidesoorten vormen een langdurige vitale zaadbank. Gezien de vrij recente bebossing van de vrij te maken bospercelen
is er nog een voldoende vitale zaadbank aanwezig. Lokaal open maken van kleinere zones
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zoals in de oude groeve in het aangrenzend privaat deel en op de grafheuvel hebben op vrij
korte termijn een goede ontwikkeling van de heidevegetatie opgeleverd met sterke uitbreiding van Struikhei. Andere te verwachten heidegebonden soorten zijn Scherpe fijnstraal,
Zandblauwtje, Stekelbrem, …
In het Kluisbos werd in 2009 op een gelijkaardige locatie heideherstel uitgevoerd met na het
plaggen bijna onmiddellijk een bijzonder goede heide-ontwikkeling.
•

Creatie van zeldzame struweelvegetaties (doelstelling Beheersvisie openbare bossen): ontwikkelen van structuurrijke Brem-, Gaspeldoorn- en Gagelstruweel (0,02% in Vlaanderen). In de
zone wordt naar een hoog aandeel struiken gestreefd met als voornaamste soorten Brem
en Gaspeldoorn. Er is nog één oudere Gaspeldoornstruik in het plangebied aanwezig, maar
komt er op de opengemaakte grafheuvel verjonging van deze zeldzame soort voor.

De te creëren zone krijgt het uitzicht van een ‘wastine’ wat bestaat uit een vrij open zone met
echter nog een vrij hoog aandeel struiken en jongere bomen (zie foto’s). In de zone rond de
Geuzentoren wordt gestreefd naar een bedekking van ongeveer 30% met vooral struiken (Brem,
Gaspeldoorn, Wilde lijsterbes, Struikhei, …) en jonge bomen (berk, Zomereik). Het onder controle
houden van Adelaarsvaren is in de wastine-zone een belangrijk aandachtspunt.
In eerste fase wordt het bestand 3d (2,65 ha) gekapt en wordt in bestand 3c en de randen van
bestanden 3a, 3b en 3e een ijl bos ontwikkeld met een bedekking van minstens 50%. Na goedkeuring van de instandhoudingsdoelstellingen voor het betreffende Habitatrichtlijngebied en na
bebossing op compensatiegronden kunnen deze zones ijl bos ook evolueren naar een meer
open gebied.
Gezien de mogelijke archeologische waarden die op deze locatie aanwezig zijn, wordt bij eventueel plaggen rekening gehouden met enkele randvoorwaarden, zie hiervoor toelichting in Bijlage 4.

foto’s: voorbeelden van opengemaakte boszones ikv. heideherstel in Beninksberg te Rotselaar

3.3.3

Soortgerichte doelstellingen

•

Om de voortplantingsplaatsen van de Vuursalamander te verbeteren en de kleine populatie
in het Muziekbos te laten uitbreiden, worden langs de bronbeken in bestand 2d en 6a een
luwe bospoel aangelegd. Ook in de bosrand, namelijk op de oostrand van bestand 4a en in
bestand 2e wordt telkens een poel aangelegd die ook als voortplantingsplaatsen voor onder
meer Vinpootsalamander kunnen fungeren.

•

Het aanleggen van lichtrijke bosranden moet de aanwezige populaties van Bosroos en Mispel behouden en laten uitbreiden. Dergelijke brede bosranden zijn ook aantrekkelijk voor
zeldzame dagvlinders als Bruin blauwtje die reeds in het plangebied voorkomen.

•

Het behoud van delen jong bos die als hakhout worden beheerd en een geschikt broedbiotoop zijn voor onder meer Tuinfluiter maar ook voor de zeldzame Goudvink.
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•

Het nulbeheer en behoud van oude bomen is gunstig voor holenbroeders als spechten,
Boomklever, …. Het behoud van de oude Beuken en ook de populieren in Bos Ter Eecken
is belangrijk als zomer- én winterverblijfplaats voor boombewonende vleermuizen als Gewone grootoorvleermuis, Gewone baardvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, …

3.3.4

Instandhouden en ontwikkelen van habitats binnen de Habitatrichtlijngebieden

Het volledige plangebied is met uitzondering van de recente aanplant bestand 5a volledig in
SBZ-gebied en namelijk in Habitatrichtlijngebied gelegen. Het behoud, uitbreiding en de verbetering van de kwaliteit van de aanwezige habitattypes is een belangrijke doelstelling binnen het
plangebied.
Door de ontwikkeling van het wastinegebied rond de Geuzentoren kan het habitat 4030 (Droge
Europese heide) in belangrijke mate worden uitgebreid tot ongeveer 5 ha tegen de einde van de
planperiode.
Binnen het SBZ kan het habitat 9120 of het Zomereiken-Beukenbos in beperkte mate uitgebreid
worden. Door de omvorming van de homogenere naaldhoutbestanden op de zuidhelling van de
zandige Destiaankop kan er zich daar inheems loofbos ontwikkelen. Gezien de lange ontwikkelingsduur van dergelijke bostypes (>150 jaar) zal er tegen het eind van de planperiode nog maar
een aanzet zijn tot ontwikkeling van dit bostype zijn. Wel zorgt een goede buffering door de omringde bosbestanden en de aanwezigheid van kensoorten in deze bestanden dat deze ontwikkeling waarschijnlijk gunstig zal verlopen.
Uitbreiding van het type 9130 of het Atlantisch neutrofiel Beukenbos met aanwezigheid van
Wilde hyacint zal gebeuren door de omvorming van naaldhoutbestanden in de bestanden 4a en
6b. Ook dit bostype heeft een lange ontwikkelingsduur maar op de randen van deze bestanden
zijn kensoorten als Wilde hyacint reeds aanwezig en mits het aanplanten van boomsoorten met
een goede strooiselvertering zal de ontwikkeling naar een volwaardig habitattype vlot kunnen
verlopen.
Buiten de SBZ zal op termijn (100 jaar?) de aanplant in bestand 5a ook als habitattype 9130 ontwikkelen. Vanuit de aangrenzende bosbestanden is migratie van oud-bosplanten mogelijk.
Van het prioritair habitattype 91E0 is er geen uitbreiding mogelijk. Voor het subtype GoudveilEssenbos dat in bronzones in bestand 2b ( en beperkt ook in 6a) voorkomt, moeten wel maatregelen worden genomen om de kwetsbare zones beter af te schermen. Het subtype beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos in bestand 6a kan niet worden uitgebreid maar moet wel de kwaliteit
worden verbeterd door het afkoppelen van een verontreinigingsbron.
Tabel 3.34: huidige en gewenste oppervlakte habitats binnen het plangebied Muziekbos
Habitattype

huidig areaal
binnen SBZ

gewenst areaal tegen
2030 binnen SBZ

4030

Droge Europese heide

<0,5 ha

5 ha

9120

Atlantische zuurminnende
beukenbossen met Ilex

18,5 ha

± 20 ha

9130

Beukenbossen van het type
Asperula-Fagetum

15,5 ha

± 19 ha

91E0*

Alluviale bossen met Alnion
glutinosa en Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

0,5 ha

0,5 ha
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3.4

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

Het Muziekbos is één van de bekendste bossen in Oost-Vlaanderen en kent een intensief gebruik als recreatiegebied. Zoals uit de mobiliteitsanalyse (Traject, 2010 – zie ook bijlage 8) blijkt,
komen de bezoekers ook voor een groot deel uit gemeenten buiten Ronse en komen ze naar
het Muziekbos vooral met de wagen en dit voor een kortere wandeling.
De recreatieve infrastructuur wordt aangepast aan de hoge recreatieve druk in het Muziekbos
en dient de bosbezoekers op gepaste wijze doorheen het bos te geleiden. De recreatieve
functie van het Muziekbos wordt versterkt door:
•

Betere afbakening speelbos en speeltuigen voor -12 jarigen: het huidig speelbos in bestand
2a en een deel van bestand 2b wordt duidelijker afgebakend en wordt beperkt ingekrimpt
tot ten oosten van het wandelpad in bestand 2b. Dit vooral om te vermijden dat door een
onduidelijke afbakening over de rest van bestand 2b wordt gespeeld en de vegetatie verder
wordt vertrappeld.
In de noordoosthoek van bestand 2a worden speeltuigen in natuurlijke materialen geplaatst
voor kinderen tot 12 jaar. In deze hoek komen ook zitbanken en een picknickplaats die vlot
bereikbaar zullen zijn vanaf de Boekzitting.

•

Nieuw speelbos voor +12 jarigen: de jonge aanplant in bestand 5a wordt tegen 2014 een
nieuw speelbos voor kinderen meer dan 12 jaar. In dit bestand van 5,6 ha kunnen er beperkt natuurgetrouwe speeltuigen worden geplaatst zoals bvb. boomstammen als speelelement.

•

Paalkamperen: in de noordoosthoek van bestand 5a wordt een zone voor paalkamperen
voorzien. In deze zone van 10 m rond een geplaatste paal kan maximaal 48 u worden gekampeerd. De enige voorzienig is een handpomp waarmee een klein debiet grondwater kan
worden opgepompt. Er zijn geen sanitaire voorzieningen en geen vuurplaats maar het is pure natuurbeleving met een minimale ecologische impact.

•

De Geuzentoren als uitzichtspunt: de 19de eeuwse Geuzentoren zal onder begeleiding toegankelijk worden. Rond de toren wordt een picknickplaats voorzien met uitzicht op de omgeving.

•

Uitbouw van wandel- en fietslussen: om de functie van het Muziekbos als gebied voor zachte recreatie te versterken, worden enkele wandel- en fietslussen verder uitgebouwd. Zo zal
er vanaf de parking aan de Fiertel een wandelpad worden voorzien die parallel loopt met de
Kanarieberg. Hiervoor dient er een verbinding tussen de parking en de Trogstraat langs de
aanwezige Trosbeek te worden voorzien. Een fiets- en ruiterverbinding tussen de Schorissesteenweg en de Savooistraat zal mogelijk zijn via de Boekzitting, Muziekbosstraat en
Maneschijnstraat. Bij openstelling van het recent door ANB aangekocht Sint-Pietersbos zal
er een wandellus mogelijk zijn tussen de Boekzitting, Wilgenstraat en Koekamerstraat. In
het Bos Ter Eecken zal er een wandelroute voorzien worden tussen de Holle weg in het
noorden en de Schorissesteenweg in het zuiden. De verschillende routes worden duidelijk
op het terrein aangegeven. De holle weg van de Muziekbosstraat wordt beter toegankelijk
voor wandelaars gemaakt door een strook met halfverharding aan te brengen.

•

Uitbouw van parkings en infopunten: de parking aan de kerk van Louise-Marie en aan de
Fiertel worden in de ruime omgeving van Muziekbos aangeduid als te gebruiken parkings
voor een bezoek aan het Muziekbos. Aan deze parkings wordt een infopunt (overdekt) uitgebouwd met info over het Muziekbos, de aanwezige wandel- en fietslussen, …

•

Aangepaste mobiliteit: het deel tussen de horecazaak Boekzitting en de Rijkswachtdreef
wordt heringericht met o.a. versmalling van de weg, wachtzones en een afzonderlijk wandel- en fietspad waardoor ongewenst verkeer deels wordt geweerd en de veiligheid wordt
verhoogd. De verschillende actiepunten zijn weergegeven in de mobiliteitsstudie van Traject
(zie Bijlage 8).
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•

Recreatieve infrastructuur: volgende voorzieningen worden geplaatst:
-

Zitbanken en picknickplaatsen: in de noordoosthoek van bestand 2a en aan de natuurakker in bestand 2f wordt een picknickplaats met zitbanken voorzien. Ook aan de Geuzentoren wordt een picknickplaats ingericht. Het is ook hier dat nog een zitbank wordt
geplaatst die uitzicht over de omgeving geeft.

-

Vuilnisbakken: worden beperkt tot de parking Louise-Marie, Fiertel en aan de picknickplaats aan de Boekzitting en aan natuurakker.

-

Fietsenstalling: aan de twee parkings en op de noordrand van de straat Boekzitting
wordt een degelijke fietsstalling voor een 10-tal fietsen geplaatst.

De educatieve functie wordt versterkt door in het bos enkele informatieve punten uit te bouwen. Aan de speelzone wordt een informatiebord geplaatst waar overzichtelijk de eigenheid van
het Muziekbos en belangrijke ecologische waarden worden toegelicht. Aan de Geuzentoren
komt er een infobord over de geschiedenis van deze toren en wordt de link gelegd met de aanwezige grafheuvels en de culturele interesse die de toren en het Muziekbos heeft genoten
(schrijvers, dichters, ...)

3.5

Beheerdoelstellingen m.b.t. de milieubeschermende functie

Het volledige plangebied vervult een zeer belangrijke schermfunctie. De twee bosgebieden -en
zeker het deelgebied Muziekbos- zijn gelegen in een reliëf- en (grond)waterrijk gebied en beschermen de bomen en struiken met hun wortelgestel de bodem tegen erosie en tegen grondverschuivingen. Ook de nutriënteninspoeling, vanaf de landbouwpercelen naar de kwelzones en
bronbeekjes toe, wordt door het bos gebufferd. De bossen hebben bovendien een sterk regulerende impact op het grondwater. Ze zorgen ervoor dat het neerslagwater tijdelijk opgehouden
wordt en geleidelijk aan de vrije loop krijgt.
De omvorming van een deel van de homogene Beukenbestanden naar meer gesloten bestanden op de steile hellingen zal het risico op erosie doen afnemen. Ook een betere sturing van de
recreatieve activiteiten moet overbetreding in risicovolle zones voor erosie beperken.

3.6

Beheerdoelstellingen m.b.t. de wetenschappelijke functie

Een aantal van de maatregelen die zullen worden genomen om de ecologische functie te versterken, bieden belangrijke potenties naar wetenschappelijk onderzoek. De beheermaatregelen
om specifieke en zeldzamere habitats en fauna bevoordelen, kunnen immers wetenschappelijk
opgevolgd en onderzocht worden. Zo kan de verspreiding en eventueel herstel van de populaties oud-bosplanten die in 2010 in het plangebied gedetailleerd in kaart zijn gebracht, op regelmatige tijdstippen worden opgevolgd en het gevoerde beheer worden geëvalueerd. Ook de ontwikkeling van heide en heischrale vegetaties in de omgeving van de Geuzentoren kan worden
opgevolgd.
Bosbouwkundig liggen er interessante perspectieven in het opvolgen van de omvorming van de
homogene Beukenbestanden.
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4

Beheermaatregelen

4.1

Bosverjonging

Ongeveer 60% van het plangebied bestaat uit bosbestanden met een leeftijd tussen de 80 en
100 jaar en 13% is jonger dan 20 jaar. Door de ingrijpende kappingen tijdens de planperiode zal
er heel wat bosverjonging plaatsgrijpen.
Een aantal bestanden zullen door het uitvoeren van hakhoutbeheer blijvend verjongd worden.
Het betreft de bestanden 2c, 2f en 6c met een totale oppervlakte van 3,39 ha (6% van plangebied).
Door de verschillende groepenkappen in de homogene naaldhoutbestanden zal er heel wat
jong bos worden ontwikkeld. Over het volledige plangebied betreft het 4,36 ha (9% van het plangebied).
In de homogene Beukenbestanden in de bestanden 1a, 2b, 3a en 3i zullen er door de dunningen kleinere open plekken (max. 0,40 ha) ontstaan die worden ingeplant met standplaatsgeschikt
inheemse loofboomsoorten die een goed afbreekbaar strooisel hebben zoals Gewone es,
Haagbeuk, Winterlinde (10%) en Hazelaar. De aanplant gebeurt met plantmateriaal van autochtone herkomst. In de zones binnen deze bestanden waar het kathedraalbos wordt behouden
(zie kaart 3.1 Gebiedsvisie), en dus enkel dunning van individuele bomen zal gebeuren, zal er beperkter of niet worden aangeplant.
Bij uitvoering van alle kappingen zal op het einde van de planperiode ongeveer 25% van het
plangebied zal bestaan uit bos rond de 20 jaar of jonger.
Zones waar de Beuken oud kunnen worden zijn beperkt tot het noordelijk en zuidelijk deel van
bestand 2b, bestand 3a en bestand 3i. Samen is dit ongeveer 17% van het plangebied.

4.2

Bosomvorming

De belangrijkste bosomvormingen zullen plaatsgrijpen in de naaldhoutbestanden. In de bestanden 3b, 3e, 3f, 4a en 6c worden groepenkappen in de homogene naaldhoutbestanden uitgevoerd. Dit over een totale oppervlakte van 4,36 ha. Na de groepenkappen wordt er ingeplant
met standplaatsgeschikte inheemse loofboomsoorten.
De homogene Beukenbestanden worden ook omgevormd door groepenkappen en dunningen
(zie verder). De groepenkappen zijn maximaal 0,5 ha groot

4.3

Bebossingswerken

In het plangebied wordt er enkel bestand 2e bebost (= aanleggen van bos waar er voordien geen
bos aanwezig was). Dit huidig grasland van 0,40 ha kan spontaan verbossen en wordt als een
brede mantel (met een breedte 35 m ) beheerd, dit vooral om lichtminnende struiksoorten te laten
ontwikkelen.
Verder dient er aandacht te worden besteed aan het creëren van bufferende bosrandsituaties
buiten het plangebied en in kader daarvan kunnen eventueel aanplantingen gebeuren. Dit ge-
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beurt door het stimuleren van beheerovereenkomsten met eigenaars van aanpalende percelen
en een gericht aankoopbeleid. Zo is onder meer aan de oostrand van bestand 6c een betere
buffering wenselijk.

4.4

Bosbehandelings- en verplegingswerken

4.4.1

Vrijstellen en zuiveren

Vrijstellen of zuiveren wordt tot het minimum beperkt maar zal gebeuren indien dit voor het welslagen van de aanplant of verjonging nodig wordt geacht. Mogelijke problemen zijn overwoekering door braam of adelaarsvaren en overvloedige bijmenging van exoten, berk of wilg in jonge
aanplanten of natuurlijke verjongingsgroepen.
Vanaf een leeftijd van 15 à 20 jaar zullen toekomstbomen worden aangeduid en vrijgesteld.

4.4.2

Exotenbestrijding

In het Muziekbos is het aandeel uitheemse struik- en boomsoorten beperkt en wordt dit tijdens
de planperiode verder afgebouwd. Omdat Tamme kastanje en Gewone esdoorn gevestigde
waarden in het bos zijn geworden, worden ze niet als te bestrijden soorten beschouwd. Ook de
oude populieren die op de westrand van het bestand 2b en in bestand 6a voorkomen, worden
behouden.
Op kaart 2.12 zijn de locaties met te bestrijden invasieve soorten weergegeven.
Boomlaag
Invasieve boomsoorten in het plangebied zijn beperkt tot Amerikaanse eik en Robinia. De aanwezige Am. eiken worden tijdens de dunningen verder uitgekapt zodat tegen het einde van de
planperiode er geen Am. eiken als boom in het plangebied voorkomen. Op de oostrand van bestand 2g komt Robinia voor. De soort wordt daar bestreden.
Struiklaag
De aanwezigheid van probleemsoorten in de struiklaag is beperkt tot Amerikaanse vogelkers,
verjonging van Am. eik en enkele locaties met Laurierkers. Am. vogelkers is vooral aanwezig in
de kaal te kappen bestanden 3c en 3d en komt in klein aantal voor in de omliggende bestanden. In de aan te leggen open plekken wordt verjonging van Am. vogelkers en ook Am. eik bestreden (uittrekken, maaien of behandeling met glyfosaat). In de bosbestanden worden ze eveneens
verwijderd (hak- en spuitmethode of indien mogelijk manueel uittrekken).
Op drie plaatsen komt Laurierkers voor. Om verdere verspreiding te vermijden, wordt deze soort
verwijderd (kap). Zeker op de rand van bestand 3h is er een langere rij met Laurierkers aanwezig.
Kruidlaag
De probleemsoort Japanse duizendknoop komt rond de poelen in bestand 3f massaal voor. Om
verdere verspreiding te vermijden, is het noodzakelijk dat de soort hier wordt bestreden. Dit kan
hier gebeuren door behandeling met glyfosaat, maar eerst zal er een dichte aanplant met Hazelaar worden uitgevoerd gezien de soort slecht ontwikkeld bij sterke beschaduwing.
Op twee plaatsen, langs de Bosrede en aan Maneschijnstraat, komt de tuinsoort Bonte gele
dovenetel voor. Om verdere verspreiding te vermijden, wordt deze soort manueel uitgetrokken.
Langs de Bosrede komt ook Reuzenberenklauw voor die er eveneens wordt bestreden. Een
andere vervelende tuinsoort is Ierse klimop die zich op de rand van bestand 2a aan het uitbreiden is.
Verder wordt er op toegezien dat er geen tuinafval in en rond het plangebied blijft liggen om te
vermijden dat tuinsoorten of uit tuinen afkomstige exemplaren als Bonte gele dovenetel, … zich
in het Muziekbos zouden verspreiden.
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In twee poelen, namelijk in bestand 2b en de rechthoekige vijver in bestand 3f komt de invasie
exoot Parelvederkruid voor. Deze exoot wordt manueel verwijderd uit de poelen.

4.5

Kapregeling

De kapregeling is weergegeven in Tabel 4.35 en is het kapbeheer weergegeven op kaart 4.1a.
Hierna volgt een verklaring voor de gebruikte termen:

4.5.1

Hoogdunning

In de homogenere en oudere bosbestanden wordt een hoogdunning uitgevoerd. De omlooptijd
bedraagt 12 jaar in deze bestanden. In de homogenere Beukenbestanden (o.a. bestanden 1a, 2b)
waar het kathedraalbos niet wordt behouden, worden kleinere groepjes gekapt (tot 20x20m) die
dan worden ingeplant met inheems loofhout.
In volgende bestanden wordt een hoogdunning uitgevoerd:
•

Bestand 1a: in dit homogene Beukenbestand werd in 2006 een dunning uitgevoerd en werd
in 2010 de Beuken op de zuidrand gekapt. In 2016 wordt een dunning van de Beuken uitgevoerd. Er wordt vooral gedund in de Beuken met een omtrek rond de 200 cm (kap van ongeveer 120 m³ of 30-tal Beuken). De ontstane open plekken worden ingeplant met inheemse
loofbomen (Haagbeuk, Zoete kers, Winterlinde, Hazelaar).

•

Bestand 2a: in dit bestand met Grove dennen die tevens speelzone is, werd in 2003 en
2010 een dunning uitgevoerd. Een volgende dunning in de dennen wordt in 2016 gepland.

•

Bestand 2b: in dit bestand werd er in 2010 een dunning uitgevoerd. Om tot een versnelde
omvorming te komen, wordt een volgende dunning reeds in 2016 uitgevoerd. Er wordt dan
vooral gedund in de omgeving van de bronbeken en worden de ontstane open plekken ingeplant met bovenvermelde soorten. De noord- en oostrand van dit bestand wordt als ‘kathedraalbos’ behouden.
In de zuidelijke rand waar de zwaarste Beuken voorkomen, worden er geen kappingen uitgevoerd.

•

Bestand 3a: een homogeen Beukenbestand waar vooral op de randen kleinere groepen
Beuk worden uitgekapt en ingeplant met inheems loofhout. Het centrale deel van dit bestand wordt als ‘kathedraalbos’ behouden. In het deel rond de Geuzentoren wordt sterk gedund zodat er een ijl bos (bedekking van ± 50%) wordt bekomen. Op de oostrand langs de
Bosrede is er een klein bestand met hakhout van Tamme kastanje aanwezig (zie verder).

•

Bestand 3b: het centrale deel met Lork wordt gedund. In het deel rond de Geuzentoren
wordt sterk gedund zodat er een ijl bos (bedekking van ± 50%) wordt bekomen.

•

Bestand 3e: de Beuken en Lorken in dit bestand worden gedund. In het noordelijk deel van
dit bestand wordt sterk gedund zodat hier een ijl bos wordt bekomen.

•

Bestand 3f: ook hier worden de Beuken en Lorken gedund.

•

Bestand 3g: dit vrij homogeen Lorkenbestand wordt sterk gedund.

•

Bestand 3h: de Beukenbestanden met inmenging van Lork worden gedund.

•

Bestand 3i: het homogeen Beukenbestand wordt gedund maar kan verder ontwikkelen als
‘kathedraalbos’.

•

Bestand 4a: het vrij jonge bestand met Beuken op de zuidrand wordt gedund.

•

Bestand 4b: dit homogeen Beukenbestand wordt sterk gedund.

•

Bestand 6a: in dit bestand worden de twee kleinere Beukenbestanden van 0,25 ha en 0,19
ha gedund. In het zuidelijk gelegen Beukenbestandje is dit waarschijnlijk maar éénmalig
nodig.
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In de aanplanten worden dunningen uitgevoerd volgens de toekomstboommethode waarbij
bomen die kunnen doorgroeien worden aangeduid. Hier is de omlooptijd 6 jaar.
Dergelijke dunningen gebeuren in:
•

Bestand 2b: in het zuidwesten van dit bestand wordt de aanplant (0,36 ha) van Zomereik en
Zoete kers in 2016 een dunning uitgevoerd van 25%, de volgende dunning in 2028 zal 20%
bedragen net zoals de dunningen die daarop volgen.

•

Bestand 5a: in de aanplant (4,3 ha) met inheems loofhout wordt in 2022 een dunning uitgevoerd van 25%, de volgende dunning in 2028 zal 20% bedragen net zoals de dunningen die
daarop volgen.

4.5.2

Selectieve dunning

Om de Am. eiken te verwijderen en de toenemende dominantie van Beuk ten nadele van onder
meer Gewone Es en Zomereik te beperken, wordt in enkele bestanden tijdens de planperiode
een éénmalige selectieve dunning uitgevoerd, namelijk:
•

Bestand 2g: in dit klein bestand wordt de aanwezige Acacia selectief gekapt en worden de
aanwezige Mispels, vooral in de westrand, vrijgesteld.

•

Bestand 6a: in de kwetsbare zone van dit bestand wordt een selectieve dunning uitgevoerd
waarbij de Am. eiken worden gekapt en er ook enkele Beuken worden gekapt die dreigen
Es, Zomereik of Grauwe abeel te gaan overheersen. Gezien de hoge kwetsbaarheid van de
zone blijven de stammen in het bestand liggen.

4.5.3

Groepenkap

•

Bestand 3a: op de noordrand wordt langs de Muziekbosstraat een groepenkap (0,52 ha) van
Beuk uitgevoerd met de bedoeling om langs de Muziekbosstraat een smalle zone met gemengd inheems loofhout te ontwikkelen.

•

Bestand 3b: in het zuidelijk deel van dit bestand wordt in 2021 een 0,5 ha Douglas gekapt
en heraangeplant met inheems loofhout.

•

Bestand 3e: op de oostrand wordt een klein bestand Fijnspar (0,11 ha) gekapt.

•

Bestand 3f: op de noordrand wordt het langwerpig Douglasbestand van 0,3 ha gekapt en
ook het klein Fijnsparrenbestand (0,05 ha).

•

Bestand 4a: in dit bestand worden de Lorken- en Douglasbestanden (samen 1,47 ha) tijdens
de planperiode volledig gekapt. De eerste groepenkap wordt uitgevoerd in het zuidwestelijk
deel van het bestand met eerst een lorkenbestand en daarna een Douglasbestand. Verder
wordt in noordoostelijke richting nog een Lorkenbestand , een Douglas- en een Lorkenbestand gekapt. Het gekapt hout wordt afgevoerd via de Maneschijn. Na de groepenkap wordt
een verjongingsgroep ingebracht met soorten met een goede strooiselvertering als Haagbeuk, Winterlinde, Hazelaar, Zoete kers, …

•

Bestand 4b: een klein bestand (0,11 ha) met Fijnspar wordt gekapt. Hier wordt ook ingeplant
met bovenvermelde soorten.

•

Bestand 6b: dit homogeen lorkenbestand van 1,73 ha wordt gespreid over 3 groepenkappen volledig gekapt. De eerste groepenkap wordt uitgevoerd in het westelijk deel van het
bestand. Het hout kan worden gestapeld in de noordoosthoek van het bestand en van hier
naar de straat Holle weg worden afgevoerd. Na de groepenkap wordt een verjongingsgroep
ingebracht met bovenvermelde soorten.

4.5.4

Eindkap

De aanwezige bosbestanden op de zandige kop worden kaalgekapt om een heide- en wastinegebied te ontwikkelen. Op korte termijn wordt bestand 3d (2,6 ha) gekapt en ontwikkeld als hei-
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de- en wastinegebied. In een volgende fase wordt bestand 3c (1,5 ha) kaalgekapt en ontwikkeld
als wastinegebied. Bij het uitvoeren van de werken wordt rekening gehouden met de mogelijks
archeologische waarden, zie hiervoor Bijlage 4.

4.5.5

Hakhoutkap

In enkele bestanden wordt het hakhoutbeheer opnieuw verder gezet of opgestart.
•

Bestand 2c: in dit bestand van 1 ha met oud hakhout van Tamme kastanje wordt met een
omlooptijd van 12 jaar het hakhout afgezet. Het bestand wordt opgesplitst in 2 houwen van
0,5 ha waarbij van zuidoost naar noordwest wordt gekapt. Overstaanders blijven staan.

•

Bestand 2f: de aanplant en opslag van 1 ha rond de natuurakker wordt als hakhout beheerd. Deze zone wordt ingedeeld in 2 houwen die tijdens de planperiode om de 9 jaar
worden afgezet.

•

Bestand 3b: rond de Geuzentoren wordt de boomopslag als hakhout beheerd. Deze zone
van ongeveer 0,4 ha wordt met een korte omlooptijd van 6 jaar afgezet, dit vooral om te
vermijden dat bomen het verzicht vanuit de Geuzentoren zouden belemmeren.

•

Bestand 6c: in dit bestand van 1,43 ha wordt het oud hakhout van vooral Es, maar ook Ruwe berk en Hazelaar met een omlooptijd van 12 jaar afgezet. Het bestand wordt opgesplitst
in 4 houwen (H1,H2,H3,H4) van telkens 0,35 ha. De houwen worden gekapt van zuid naar
noord en wordt het hout afgevoerd langs de akkerrand naar de straat holle weg. Er kunnen
enkele Essen blijven doorgroeien zodat in dit bestand een middelhoutbeheer wordt ontwikkeld.

4.5.6

Veiligheidskap

Langs de paden, wegen en de grens met private eigendommen worden de zwaardere bomen
regelmatig opgevolgd en als er een veiligheidsrisico is voor vallende takken of zelfs volledig
bomen, wordt er overgegaan tot veiligheidskap (takken of volledige boom).
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Tabel 4.35. Kaptabel

1998

zE/zK

tK

± 1950

tK

0,77

LH/wilg

2006

LH/wilg

0,15

LH

± 1925

LH

3a

2,68

B

± 1925

B

0,52

B

± 1925

B

2,24

L

± 1950

L/Do

0,42

LH

-

LH

3c
3d

1,51

L

± 1950

L

2,65

L

± 1950

L

2,63

B/L

± 1925

B/L

0,48

B

± 1925

B

0,11

Ep

± 1950

Ep

2,53

B/L

± 1925

B/L

0,32

Do

± 1950

Do

0,71

L

± 1950

L

3f

± 1925

B/(L)

B

± 1925

B

4a

1,70

B/L/Do

± 1925

B/L/Do

4b

2,34

B

± 1925

B/Ep

5a
6a
6b
6c

4,30

Es/zE/wLi

2006

Es/zE/…

1,44

B

± 1930

B

1,73

L

± 1950

L

± 1970

X

X

X

H

H

X
X

X

X

X

X

Eg
Eg

X
Eg

B/(L)

Es/boswilg

H2
H1

E

2,40

hoogdunning
selectieve hoogdunning

zoomkap N-rand

Xs
X

Eg

Opmerkingen

E

1,42

1,43

X
Eg
X
H

3g
3h
3i

X
Xs

H2
Xs

Xs

3b

3e

H2
H1

X
X
X
X
H1

2030

zE/zK

0,98

2029

0,36

2c
2f
2g

Xz

X
X
X
X

2028

B

2027

± 1925

2026

B

2025

8,20

2024

2b

X
X
X
X
H1

Xg

2023

gD

2022

B

1923

2021

± 1925

gD

2020

B

1,20

2019

2,09

2018

1a
2a

2017

soort

2016

jaar

te kappen

2015

soort

2014

(ha)

aanplant-

2013

Hoofdboom-

2012

Opp

2011

Bestand

X
X
X

E
Eg

X
X
X

X/
Xg2

Xg1
X

X/Xg

X/Xs

X

X/
Xg3
X

Xg1
H2

eindkap – bestand
eindkap – deel van bestand

H3
H
Xg

X
X

Xg2
H4

groepenkap van
0,1 ha Ep

X

X

H1

Es

X
X
X

H1

X
Xg3
H2

hakhoutkap
groepenkap – inbrengen van een verjongingsgroep
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4.6

Bosexploitatie

Het grootste deel van het Muziekbos is bijzonder gevoelig voor betreding en exploitatie. Daarom dient de exploitatie in het plangebied voorzichtig te gebeuren en strikt te worden opgevolgd.
Zie voor de aanwezigheid van voorjaarsflora kaart 2.9.
Ruimingspistes
De exploitatiewegen of ruimingspistes zijn weergegeven op kaart 4.1a. Langs deze ruimingspistes worden gekapte bomen afgevoerd. Er wordt vermeden dat de kwetsbare zones in het plangebied, namelijk de bron- en kwelzones en steile hellingen met machines doorreden worden.
-

De afvoer van de gekapte bomen in perceel 3 gebeurt via de Muziekbosstraat. Deze
onverharde weg is momenteel al deels dichtgereden, dus dient de tonnage op deze
weg te worden beperkt.

-

De afvoer van de gekapte Lorken in bestand 6c loopt langs een vrij steil en onverhard
pad naar de straat Holle weg. Afvoer van bomen kan hier problematisch zijn.

Gekapte bomen worden zoveel mogelijk met een lier vanop de ruimingspistes uitgetrokken, dit
geldt zeker ook bij de kaalkappen in de bestanden 3c en 3d.
Paden die tijdens de exploitatie worden beschadigd, dienen na de bosexploitatie hersteld te
worden.
Schoontijd
In alle bestanden wordt een schoontijd van 15 maart tot 30 juni gerespecteerd.

4.7

Brandpreventie

Er worden geen specifieke maatregelen genomen ter preventie van bosbranden. Door de sterke
afname van homogene naaldhoutbestanden in het plangebied zal de brandgevoeligheid in belangrijke mate afnemen.

4.8

Open plekken

Zie kaart 4.1b.
Binnen het deelgebied Muziekbos worden er in 3 bestanden zones opengehouden en natuurgericht beheerd. Deze open plekken zijn floristisch belangrijk voor het behoud en de ontwikkeling
van ruigtekruiden en hooilandsoorten en faunistisch als leefgebied voor onder meer dagvlinders, sprinkhanen, kevers, …
In de omgeving van de Geuzentoren is er een belangrijk natuurontwikkelingsproject met herstel
van de grotendeels verdwenen heide en heischrale vegetaties.

4.8.1

Zoombeheer

Het openhouden van bosranden als zoom zijn belangrijk om de diversiteit te verhogen en zijn
aantrekkelijk voor onder meer dagvlinders en sprinkhanen. In volgende bestanden is er zoombeheer:
•

Bestand 2f: langs het wandelpad wordt een 10 m brede strook jaarlijks in het najaar gemaaid. In de noordrand van dit bestand wordt ook een zone van 0,17 ha opengehouden en
jaarlijks gemaaid.

•

Bestand 5a: op de oostrand wordt van de 50 m brede zoom alternerend de helft van de
zoom gemaaid.
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4.8.2

Natuurakker

Deze akker van 0,40 ha met natuurgericht beheer centraal gelegen in bestand 2f wordt jaarlijks
in het vroege voorjaar (maart) gefreesd.

4.8.3

Heide en wastine

Na de kaalkap in bestand 3d wordt deze zone opengehouden, wel is er nog ontwikkeling van
struiken en groepjes bomen (eik, berk) tot maximaal 30% bedekking.
Na de kap wordt het takhout opgeruimd en wordt het strooisel verwijderd. Afhankelijk van in
hoeverre er nog een humuslaag aanwezig is, wordt de bovenste laag geplagd (10 cm zal een
maximum zijn). Om het beheer achteraf de vereenvoudigen, is het aangewezen in de kaalgekapte zones de stronken te verwijderen.
Om de Adelaarsvaren in de opengemaakte zone te onderdrukken wordt ze minstens jaarlijks
gemaaid en is begrazing door schapen aangewezen.

4.9

Gradiënten en bosrandontwikkeling

Vooral in het deelgebied Muziekbos worden bosranden verder ontwikkeld. Zie kaart 4.1b.
Het bosrandbeheer bestaat er vooral in om in een strook van minimaal 5 m tot 20 m naast enkele opgaande bomen de overige bomen als hakhout te beheren. Er wordt extra aandacht besteed aan de aanwezigheid van (mogelijks) autochtone genenbronnen van vooral struiken in de
bosranden. Dit betekent dat bvb. bij het afzetten van hakhout oude Haagbeuken of dikkere Rode kornoeljes niet worden gekapt.
Ter info: de 10 m brede bosrand op de noordrand van de bestanden 6a-6b en die vooral bestaat uit Tamme kastanje is in privaat bezit.
Volgende bosranden krijgen een specifiek beheer (zie voor nummering kaart 4.1b):
•

Bosrand oostrand bestand 2a (B1): in deze 10 m brede bosrand van 130 m lang worden
de jonge aangeplante Zomereiken (2000) 12-jaarlijks als hakhout afgezet. In een strook van
4 m vanaf de Kanarieberg worden opschietende struiken en bramen 4-jaarlijks afgezet/verwijderd om te vermijden dat er begroeiing over de Kanarieberg komt.

•

Bosrand zuidrand bestand 2a (B2): in deze 20 m brede bosrand van 100 m lang worden
6-jaarlijks ongeveer de helft van de opschietende bomen en struiken afgezet. Hierdoor kan
de aanwezige heidevegetatie zich verder ontwikkelen.

•

Bosrand zuidrand bestand 2b (B3): in deze waardevolle bosrand wordt over 150 m 6jaarlijks in een 6 m brede strook het hakhout afgezet. De zware solitaire Beuken worden
behouden.

•

Bosrand westrand bestand 2b (B4): in deze 100 m bosrand kunnen de rij populieren blijven staan maar wordt in de 5 à 6 m brede strook bovenaan de helling het hakhout 12jaarlijks afgezet.

•

Bosrand bestand 2e (B5): dit bestand is momenteel nog grasland maar zal na afbakening
op het terrein spontaan kunnen verbossen. Aan de westrand wordt over 20 m en aan de
noordrand over 10 m brede bosrand ontwikkeld waar lichtminnende struiksoorten als Bosroos, Sleedoorn, … volop kunnen ontwikkelen.

•

Bosrand oostrand bestand 2g (B6): in deze 100 m bosrand worden de aanwezige jonge
bomen in de 5 m brede strook 6-jaarlijks afgezet. Zeker de aanwezige Mispels worden voldoende vrijgesteld;

•

Bosrand westzijde Bosrede (B7): als een interne bosrand van 400 m worden de jonge
bomen op de taluds (tot 6 m) aan de westzijde (en beperkt aan oostzijde) van de weg Bosrede 12 jaarlijks afgezet.
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•

Bosrand westrand bestanden 4a en 4b (B8): om de aanwezige oude knothaagbeuken
beter te accentueren, de aanwezige Mispels meer licht te gunnen en een oude bestandsgrens duidelijker aan te geven, wordt op de westrand van de bestanden 4a en 4b over 130
m langs het pad een 10 m brede interne bosrand ontwikkeld waar na kap van de aanwezige
Lorken de opslag 6-jaarlijks wordt afgezet.

foto links: in deze zuidrand van 2a wordt een 20 m brede bosrand met Struikhei ontwikkeld – foto rechts: in dit grasland
2e kan zich een brede bosrand ontwikkelen (ongeveer tot aan kleine talud)

4.10

Specifieke maatregelen ter bescherming van
fauna en flora

Het merendeel van de beheermaatregelen zijn erop gericht om de biologische waarden in het
plangebied te behouden of te verhogen. Gezien echter de rode lijstsoort Vuursalamander in het
Muziekbos voorkomt, worden specifieke maatregelen voor deze soort genomen. Ook wordt
extra aandacht besteed aan de grote populatie wilde Mispels en de potenties voor Hazelworm.

4.10.1

Bospoelen voor Vuursalamander

Vuursalamander komt momenteel enkel voor in de westrand van het Muziekbos. Om het Muziekbos geschikter te maken voor Vuursalamander worden er twee bospoelen in het plangebied
aangelegd en worden twee grotere poelen in meer open plekken aangelegd. Deze grotere poelen zijn vooral aantrekkelijk voor Vinpootsalamander en Alpenwatersalamander, libellen, ….
•

In bestand 2d wordt aan de bron een kleine bospoel aangelegd. Dit gebeurt door manueel
over een oppervlakte van 2 à 3 m² een poel van max. 0,5 m diep aan te leggen. De bospoel
wordt aangelegd waar er zich geen voorjaarsflora bevindt.

•

In bestand 6a wordt langs de bronbeek een bospoel aangelegd door enkele takken in de
bronbeek te plaatsen en zo een luwe plas van enkele vierkante meters te creëren.

•

In het laagst gelegen deel van bestand 2e wordt een grotere poel (minstens 25 m² en 1 m
diep) aangelegd.

4.10.2

Vrijstellen Mispels

Tijdens het dunnen en bij het bosrandenbeheer wordt extra aandacht besteed aan het behoud
en vrijstellen van de Mispels (zie kaart 2.10) in het plangebied. Er wordt op toegezien dat bij de
kappingen geen Mispels worden beschadigd en dat ze voldoende in het licht worden gesteld.

4.10.3

Knotten oude Haagbeuken

Op de westrand van bestanden 4a en 4b staan er 5 bijzonder oude knot-Haagbeuken. Om te
vermijden dat deze knotbomen op termijn gaan scheuren of omvallen, worden ze met de nodige
kennis en voorzichtigheid geknot. Het knotten wordt over enkele jaren uitgevoerd en takken dik-
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ker dan 20 cm omtrek worden niet meer afgezet. Te sterk knotten of onoordeelkundig knotten
kan afsterven van de knotbomen tot gevolg hebben!

4.10.4

Schuilplaatsen voor Hazelworm

De te ontwikkelen wastinezone is een potentieel aantrekkelijk gebied voor de Hazelworm die
nog in de ruime omgeving van het Muziekbos voorkomt. Voor deze soort worden in de bosrand
–maar zonbeschenen- enkele houtstapels aangelegd. Ook kunnen er enkele ijzeren golfplaten
verspreid over de zone worden gelegd.

4.11

Dood hout en oude bomen

Dood hout
Het aandeel dood hout hangt af van bestand tot bestand maar in het plangebied, en zeker in
het deelgebied Muziekbos, is het aandeel dood hout erg beperkt (<1%). Om het aandeel dood
hout te verhogen, worden volgende maatregelen genomen:
-

Een deel van de gekapte Am. eiken kan in de bestanden blijven liggen.
In bestand 2d, in een deel van bestand 3h en in een groot deel van bestand 6a wordt een
nulbeheer gevoerd.

Oude bomen
De oudste Beuken van het plangebied in de zuidrand van bestand 2b worden behouden. Ook
de verschillende zware Zomereiken kunnen hier blijven staan.
De erg waardevolle 5 oude knot-Haagbeuken op de westrand van bestanden 4a-4b worden
voor zover mogelijk wat geknot (takken met een omtrek van 25 cm of meer worden niet meer afgezet).
In bestand 6a worden de aanwezige zware Zomereiken, Beuken en Grauwe abelen behouden.

4.12

Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de toegankelijkheid

4.12.1

Wegennet en opengestelde boswegen

Het Muziekbos is een belangrijk recreatief gebied voor zachte recreatie.
In het kader van het besluit rond de toegankelijkheid van bosgebieden en natuurreservaten (Besl. Vl. Reg. 5 december 2008) is het verplicht om een toegankelijkheidsplan en -regeling op stellen
met aanduiding van de toegankelijke wegen, specifieke bebording en aanduiding van specifieke
zones met aangepaste regels (bv. begrazingszones…).
In Bijlage 7 is de toegankelijkheidsregeling toegevoegd.
Op kaart 4.2a zijn de wandelroutes en –paden weergegeven, op kaart 4.2b zijn de fiets- en ruiterpaden weergegeven. De toegankelijkheidskaart is kaart 4.3a en het bebordingsplan is kaart
4.3b.
Wandelpaden
Volgende lussen zijn voorzien in en rond het Muziekbos:
Routes Toerisme Oost-Vlaanderen:
•

Muziekbosroute (10,2 km): deze wandelroute start aan Louise-Marie en loopt o.a. langs de
Bosrede en Muziekbosstraat, het wandelpad door bestand 2b en op de noordrand van bestand 5a.

•

Taalgrenswandelroute tussen Muziekberg en Mont d’Ellezelles (12,8 km): deze wandelroute start aan de Jeugdherberg De Fiertel en loopt o.a. langs de Bosrede, Boekzitting. Kanarieberg en Trogstraat.

Pagina 99 van 125

Beheermaatregelen

•

Wandelknooppuntnetwerk: dit netwerk loopt onder meer door bestanden 2a, 4b en 5a, de
Bosrede en door het Bos Ter Eecken.

Lokale routes:
Er zijn twee lokale routes uitgestippeld die vertrekken vanaf het kruispunt Boekzitting en Kanarieberg en die door het domeinbos lopen:
•

Boekzittingpad: deze wandeling van 1,4 km loopt nagenoeg volledig door bestand 2b. In
het oostelijk deel is er een steil stuk aanwezig die niet geschikt is voor bvb. kinderwagens.

•

Geuzentorenpad: een wandeling van 2 km die langs de Geuzentoren loopt en langs de
Bosrede naar de Boekzitting gaat.

Fietspaden
Volgende fietspaden en –lussen zijn er in en rond het Muziekbos:
•

Fietsroute Hermes: deze fietsroute van 40 km rond Ronse start in het centrum van Ronse
en loopt o.a. langs de Kanarieberg, Boekzitting en Rijkswachtdreef.

•

Fietsknooppuntennetwerk: valt ter hoogte van het plangebied grotendeels samen met de
Hermesroute.

•

MTB-routes: er lopen twee MTB-routes van BLOSO door het plangebied. De blauwe lus met startplaats aan de Fiertel- loopt o.a. door de Muziekbosstraat en verder langs de Rijkswachtdreef. De rode lus loopt o.a. ook door de Muziekbosstraat en de Bosrede. Verder zijn
er jaarlijks éénmalige MTB-tochten (worden telkens aangevraagd) onder meer op de randen
van bestanden 1a en 5a. Ook het pad op de noordrand van bestand 4b kan mits machtiging
gebruikt worden voor doortochten van MTB-tochten.

Ruiterpad
Door het volledige plangebied loopt er een ruiterpad (geen menners). Het pad loopt van de
Schorissesteenweg via de Boekzitting over de Muziekbosstraat en volgt verder de Maneschijnstraat. Ook de westrand van bestand 2f is toegankelijk voor paarden. Deze ruiterpaden zijn ook
fietspaden maar gezien het tracé voldoende breed is, zijn er maar weinig conflicten met andere
gebruikers te verwachten.
Ruimingspistes
Ruimingspistes of exploitatiepaden die niet samenvallen met een toegankelijk pad zijn niet toegankelijk.
Gemotoriseerd verkeer
Op de oostrand van bestand 1a is gemotoriseerd verkeer tot aan de woning enkel toegelaten
voor aangelanden.

4.12.2

Speelzones

Er zullen twee speelzones in het plangebied aanwezig zijn:
•

Bestand 2a: een speelzone van 2,36 ha in bestand 2a, in het westen begrensd door het
wandelpad. Deze speelzone is bedoeld voor kinderen jonger dan 12 jaar. In de noordoosthoek van deze speelzone worden enkele houten speeltuigen die in het bos worden geïntegreerd.

•

Bestand 5a: een speelzone van 5,68 ha bedoeld voor jongeren van 12 jaar of meer. In deze
jonge aanplant kunnen enkele natuurgetrouwe speeltoestellen als bvb. boomstammen als
spelelement worden voorzien.
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4.12.3

Recreatieve infrastructuur

Zie kaart 4.2a voor de recreatieve infrastructuur en kaart 4.3b voor het bebordingsplan.
Toegankelijkheidsborden
Op 38 plaatsen worden er borden geplaatst die de toegankelijkheid regelen. Deze borden worden voorzien door ANB, zie kaart 4.3b.
Infopanelen
Aan 6 belangrijke toegangspunten naar het bos wordt een infopaneel geplaatst met een toegankelijkheidskaart met pictogrammen en een bondige tekst met informatie over het Muziekbos.
Ook aan de Geuzentoren wordt een infopaneel geplaatst. In de omgeving worden tevens
infopanelen geplaatst aan de parking aan de Fiertel, Louise-Marie en Savooistraat.
Picknickplaatsen
Er worden 3 picknickplaatsen met zitbanken voorzien: in de speelzone in bestand 1a, aan de
natuurakker in bestand 2f en aan de Geuzentoren.
Paalkamperen
In de noordrand van bestand 5a wordt er een zone voor paalkamperen voorzien. In deze zone
wordt een paal geplaatst, een handpomp geplaatst waarmee een klein debiet grondwater kan
worden opgepompt en wordt een strook van 10 m rond de paal gemaaid zodat er enkele tenten
kunnen worden geplaatst.
Vuilnisbakken
Vuilnisbakken worden enkel voorzien aan de 3 picknickplaatsen.
Barelen
Om ongewenste recreanten buiten het bos te houden is er op 11 toegangsppunten een bareel
voorzien. Ter hoogte van bestand 5a wordt er een doorgang voorzien voor MTB’s en ruiters en
ter hoogte van bestand 6a voor MTB’s.
Fietsstallingen
Op de noordrand van de straat Boekziiting t.h.v. bestand 2b wordt een fietsenstalling voor ongeveer 10 fietsen voorzien.

foto links: toegankelijkheidsborden aan toegang Bosrede – foto midden: infopaneel aan Boekzitting – foto rechts: informatiebord
kwetsbare bronzone in bestand 2d

4.13

Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de jacht

De jacht is in het openbaar deel van het Muziekbos en Bos Ter Eecken wordt niet verpacht.
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4.14

Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de visserij

In het plangebied wordt geen visvangst toegestaan.

4.15

Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot het gebruik van niet-houtachtige bosproducten

Het oogsten van plantendelen, hun zaden en vruchten wordt toegestaan voor de locaties en
soorten die opgenomen werden in de inventaris van autochtone bomen en struiken. Daarnaast
wordt er geen enkel gebruik van niet-houtige bosproducten, waaronder strooiseluitbating en het
oogsten van planten, vruchten of paddestoelen toegestaan.

4.16

Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot cultuurhistorische elementen

•

Grafheuvel: de aanwezige grafheuvel in bestand 3b wordt vrijhouden van boomopslag en
blijft door de kastanje-afsluiting niet vrij toegankelijk. Zie ook Bijlage 4.

•

In bestand 2b zijn er nog restanten van een gemetst watergeleidingssysteem van waarschijnlijk WOII. Deze restanten worden behouden.

4.17

Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de milieubeschermende functie

4.17.1

Saneren lozingspunt in Bos Ter Eecken

In de noordrand van bestand 6a wordt het huishoudelijk afvalwater van de hoger gelegen woningen in de gracht langs de Holle weg geloosd. Deze gracht loopt bijna onmiddellijk het bestand binnen en wordt de gracht afgeleid naar de kwelzone.
Door de stad Ronse wordt in overleg met de gemeente Maarkedal op korte termijn (binnen de 3
jaar) een afkoppeling van het huishoudelijk afvalwater van de huizen gelegen langs de zuidzijde
van de Tenhoutestraat.
Ondertussen wordt het tracé van de gracht, die onrechtmatig werd omgelegd, in zijn oorspronkelijke staat hersteld, dus moet de gracht opnieuw afwateren ten noorden van het pad in bestand 6a.

4.17.2

Saneren lozingspunt Muziekbosstraat

Het huishoudelijk afvalwater van de woning ‘Wijngaard’ gelegen langs de Muziekbosstraat
wordt geloosd in een gracht die loopt aan de oostrand van bestand 4a. De woning voorziet op
korte termijn in een eigen individuele waterzuivering.

4.17.3

Erosiewerende maatregelen

•

Om de erosie op de steile helling langs het wandelpad op de westzijde van bestand 2b te
verminderen, wordt het pad met paaltjes duidelijk aangegeven. Op termijn is het voorzien
van een houten trap hier wenselijk.

•

De slibafzetting in de vijver in bestand 2b wordt -indien nodig- om de 4 jaar geruimd.
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4.18

Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de wetenschappelijke functie

In het plangebied zijn er heel wat mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek: het opvolgen
van het herstel en de ontwikkeling van heide en heischrale vegetatie in de te ontwikkelen wastine-zone, evolutie van bronbosvegetaties, oud-bosplanten, …
Er bestaan geen specifieke richtlijnen met betrekking tot het uitvoeren van wetenschappelijk
onderzoek. Enkel moet voor het plaatsen van instrumentaria (paaltjes, peilbuizen, …) vooraf toelating worden gevraagd aan ANB.

4.19

Werken die de biotische of abiotische toestand
van het bos wijzigen

4.19.1

Reliëf

Er worden met uitzondering van de aanleg van de poelen geen reliëfwijzigingen uitgevoerd in
het plangebied.

4.19.2

Wegenaanleg

Er wordt binnen het plangebied volgende bijkomende paden voorzien:
•

Onverhard wandelpad over 140 m in de oostrand van bestand 2a. Om te vermijden dat de
wandelaars die van de Trogstraat komen langs de straat Kanarieberg moeten lopen, wordt
er een pad voorzien op ongeveer 15 m van de bosrand en die loopt van de zuidoosthoek
van bestand 2a naar de noordoosthoek van dit bestand en dus uitkomt aan het kruispunt
met de Boekzitting.

•

Halfverhard wandel- en fietspad over 210 m langs de straat Boekzitting in de noordrand van
bestand 2b. Dit gebeurt in kader van de aanleg van een autosluis op deze locatie waardoor
de nodige wegbreedte 6 m ipv. 4,5 m zal worden. Voor verdere details zie mobiliteitsstudie
in Bijlage 8. Voor de aanleg van het pad zal een rij Beuken op de noordrand van bestand 2b
worden gekapt.

Om de toegankelijkheid naar de Geuzentoren te verbeteren, wordt tussen de straat Boekzitting
en de ingang aan de Prolstraat in de holle weg van de Muziekbosstraat een strook met halfverharding van ongeveer 1,5 m breed aangelegd.
In de rest van het plangebied worden verhardingen vermeden en wordt zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van de bestaande ondergrond. Enkel daar waar reeds een verharding aanwezig is,
wordt deze verder met dezelfde materialen onderhouden. Beschadigde of gedegradeerde wegen worden waar nodig hersteld.

4.19.3

Drainage

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

4.20

Planning van de beheerwerken

In welke bestanden en het tijdstip van de kappingen en dunningen zijn weergegeven in Tabel
4.35. Overige beheersmaatregelen die de komende 20 jaar voorzien zijn, zijn weergegeven in
Tabel 4.36.
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Tabel 4.36. beheer open plekken en bosranden

2030

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

(ha)/

2012

beheerwerk

2011

Opp

bestand

lengte (m)

1a

Bestrijden Laurierkers

-

X

Plaatsen van speeltuigen voor – 12 j

-

X

Plaatsen van picknickbanken

-

X

Afzetten van hakhout in oostelijke bosrand (B1) (+

2a

min. 4-jaarlijks terugzetten struiken en bramen

10 x 130 m

X

X

20 x 110 m

X

X

X

6 x 150 m

X

X

X

5 x 100 m

X

X

X

langs Kanarieberg)
Afzetten van hakhout en opslag struiken in zuidelijke bosrand (B2)
Afzetten van hakhout en opslag struiken in zuidelijke bosrand (B3)
Afzetten van hakhout en opslag struiken in zuide-

2b

2d

lijke bosrand (B4)
Afzetten van hakhout in westelijke bosrand (B5)

5 x 100 m

Plaatsen van palen westelijk deel Boekzittingpad

-

Bestrijden van invasieve waterplanten vijver

-

Ruimen van slibafzetting in vijver

-

Aanleg van bospoel
Afpalen bestandsgrenzen

2e

2f
2g
3a
3c
3d

Afzetten struikopslag in west- en noordrand na
bosontwikkelnig (B6)

X

X

X
X

X

X

X

> 10m²

X

-

X

X

X

X

20 (10) x 200

X

X

m

X

X

Aanleg van poel in grasland

+25 m²

Frezen van natuurakker (maart)

0,40 ha

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Maaien van zoom en open plek (september)

0,67 ha

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Afzetten van hakhout en opslag struiken in oostelijke bosrand (B7)
Verwijderen prikkeldraad

X

5 x 100 m
-

Maaien Adelaarsvaren + ev. begrazing

1,51 ha

Maaien Adelaarsvaren + ev. begrazing

2,65 ha

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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2030

2029

X

2028

2025

X

2027

2024

X

2026

2023

X

2022

X

2021

X

2020

2016

X

2019

2015

X

2018

2014

X

2017

2013

(ha)/

2012

beheerwerk

2011

Opp

bestand

lengte (m)
Bestrijden J. duizendknoop met o.a. aanplant Ha-

3f

0,1 ha

zelaar

3h
4a-4b

Bestrijden Laurierkers

-

X

X

Omzichtig bijknotten van 5 oude knothaagbeuken

-

X

X

Afzetten opslag in westelijke bosrand (B8)
Opruimen serre

6a

X

5 x 130 m

X

-

Opnieuw opmaken gracht

X

20 m

Bestrijden Laurierkers

X

X

X

X

-

X

Tabel 4.37: beheer wegen en grachten

X
X
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2030

X
X

2029

2028

2027

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

voorzien van strook halfverharding

2017

de noordrand van bestand 2b

2016

aanleg van halfverhard wandel- en fietspad in

2015

aanleg van wandelpad in oostrand

X
X

2014

plaatsen/aanpassen barelen

2013

plaatsen info- en toegangsborden

2012

plangebied
Toegangspunten bos
oostrand bestand 2a
langs Boekzitting thv.
2b
Holle weg Muziekbosstraat

beheerwerk

2011

bestand/
locatie

Beheermaatregelen

Een continue evaluatie en opvolging van het gevoerde beheer in het plangebied is noodzakelijk. Dit gebeurt onder meer door:
Tabel 4.38: evaluatie en opvolging

Beheerwerk

Evaluatiemoment

Evaluatie

Verdere opvolging

Bosrandenbeheer

6-jaarlijks

Behoud en uitbreiding lichtminnende struiken?

Intensieveren kappen

Hakhoutbeheer

6-jaarlijks

Behoud voorjaarsflora en lichtminnnende struiken?

Aanpassen beheer (minder kappen, …)

Knotten oude knothaagbeuken

2 jaar na knotten

Knotbomen blijven voldoende vitaal?

Knotten beperken

Wastine

3-jaarlijks

Uitbreiding/vestiging gewenste soorten? geen vervilting? dominantie Adelaarsvaren?

Intensiever maaien of nabegrazing

Bospoelen

4-jaarlijks

In gebruik als voortplantingsplaats voor Vuursalamander?

Verder inventariseren + bijkomende kleine
ingrepen in en langs de bronbeken
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Bijlagen

Bijlage 1:

Bosbouwopnames

Bijlage 2:

Vegetatie-opnames (bosbestanden)

Bijlage 3:

Tansley-opnames

Bijlage 4:

Archeologische waarde en richtlijnen vermijden verstoring

Bijlage 5:

Adviezen en participatie van de bevolking

Bijlage 6:

Verslag Openbaar onderzoek

Bijlage 7:

Toegankelijkheidsregeling

Bijlage 8:

Mobiliteitsstudie Muziekbos (Traject, 2011)

Noot: alle gegevens met betrekking tot de algemene kenmerken, bosbouw- en vegetatie-opnames zijn ook digitaal te raadplegen in de Access-databank Bosbeheerpakket
versie 3.43-2.16 waar alle gegevens van het Muziekbos zijn ingegeven.
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Bijlage 1:
Bosbouwopnames
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Bosbouw: MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 1 A (2,32 ha)

Struiklaag
Boomsoort

Stamtal L

Stamtal D Verspreiding

Verjonging

Hoogte(cm): 200-400
Tamme kastanje

157
157

Totaal

0

Verspreid

NV

0

Boomlaag
Stamtal

Grondvlak

Volume

Beuk

167 100%

30,93 100%

301,5 100%

Totaal

167

Boomsoort

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 1 A

30,9

301

cg (cm)
189

hg (m)

hdom (m)

23,0

25,0

Stamtalverdeling
45
40

stamtal (/ha)

35
30
25
20
15
10
5

26
5

24
5

22
5

20
5

18
5

16
5

14
5

12
5

10
5

85

65

45

25

0

om trekklasse (cm )
Beuk

Overige

Grondvlakverdeling
6

grondvlak (m²/ha)

5
4
3
2
1

om trekklasse (cm )

Beuk

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 1 A

Overige

26
5

24
5

22
5

20
5

18
5

16
5

14
5

12
5

10
5

85

65

45

25

0

Bosbouw: MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 2 A (1,24 ha)

Struiklaag
Boomsoort

Stamtal L

Stamtal D Verspreiding

Verjonging

Hoogte(cm): 400-600
Wilde lijsterbes (Gewone l

157

0

Verspreid

NV

157

0

Verspreid

NV

Hoogte(cm): 200-400
Sporkehout (Vuilboom)

314

Totaal

0

Boomlaag
Boomsoort

Stamtal

Grondvlak

Volume

cg (cm)

hg (m)

hdom (m)
23,0

Grove den (Gewone

314

38%

30,35

86%

270,4

93%

123

21,0

Ruwe berk

157

19%

2,71

8%

16,9

6%

47

12,7

Wilde lijsterbes (Ge

314

38%

1,82

5%

4,1

1%

27

5,2

Sporkehout (Vuilboo

39

5%

0,34

1%

0,9

0%

33

4,0

Totaal

825

35,2

292

Staand Dood Hout
Boomsoort
Wilde lijsterbes (Gewon

Sortiment

Stamtal

dun

79
79

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 2 A

Grondvlak
100%

0,32 100%
0,32

Volume
0,8
0,8

100%

Stamtalverdeling
250

stamtal (/ha)

200

150

100

50

0
25

35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

om trekklasse (cm )
Grove den (Gew one den)

Overige

Grondvlakverdeling
12

grondvlak (m²/ha)

10
8
6
4
2
0
25

35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

om trekklasse (cm )

Grove den (Gew one den)

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 2 A

Overige

145

Bosbouw: MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 2 B (9,87 ha)

Boomlaag
Boomsoort

Stamtal

Grondvlak

Volume

cg (cm)

hg (m)

hdom (m)
32,3

Beuk

98

91%

29,79

86%

408,7

88%

196

31,7

Amerikaanse eik

10

9%

4,73

14%

58,2

12%

246

30,0

Totaal

108

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 2 B

34,5

467

Stamtalverdeling
25

stamtal (/ha)

20

15

10

5

0
135

145

155

165

175

185

195

205

215

225

235

245

255

265

om trekklasse (cm )
Beuk

Overige

Grondvlakverdeling
10
9
grondvlak (m²/ha)

8
7
6
5
4
3
2
1
0
135

145

155

165

175

185

195

205

215

225

235

245

om trekklasse (cm )

Beuk

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 2 B

Overige

255

265

Bosbouw: MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 2 D (2,29 ha)

Zaailingen
Boomsoort

Stamtal

Verspreiding

Verjonging

Verspreid

NV

Hoogte (cm):50-99
Gewone vlier (zwarte vlier)

629

Totaal

629

Struiklaag
Boomsoort

Stamtal L

Stamtal D Verspreiding

Verjonging

Hoogte(cm): 200-400
Gewone vlier (zwarte vlier)

157

314
314

Totaal

Verspreid

NV

157

Boomlaag
Boomsoort
Beuk
populier (G)

Totaal

hg (m)

hdom (m)

236

77%

13,70

61%

129,8

64%

111

21,0

22,3

69

23%

8,61

39%

71,9

36%

134

23,7

Stamtal

305

Grondvlak

22,3

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 2 D

Volume

202

cg (cm)

Stamtalverdeling
90
80

stamtal (/ha)

70
60
50
40
30
20
10
0
25

35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

155

165

om trekklasse (cm )
Beuk

Overige

populier (G)

Grondvlakverdeling
5
5
grondvlak (m²/ha)

4
4
3
3
2
2
1
1
0
25

35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

155

om trekklasse (cm )

Beuk

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 2 D

Overige

populier (G)

165

Bosbouw: MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 3 A (3,39 ha)

Struiklaag
Boomsoort

Stamtal L

Stamtal D Verspreiding

Verjonging

Hoogte(cm): 200-400
Tamme kastanje

157
157

Totaal

0

Verspreid

NV

0

Boomlaag
Stamtal

Grondvlak

Volume

Beuk

246 100%

50,72 100%

564,5 100%

Totaal

246

Boomsoort

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 3 A

50,7

565

cg (cm)
180

hg (m)

hdom (m)

25,7

29,3

Stamtalverdeling
45
40

stamtal (/ha)

35
30
25
20
15
10
5

24
5

22
5

20
5

18
5

16
5

14
5

12
5

10
5

85

65

45

25

0

om trekklasse (cm )
Beuk

Overige

Grondvlakverdeling
12

grondvlak (m²/ha)

10
8
6
4
2

om trekklasse (cm )

Beuk

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 3 A

Overige

24
5

22
5

20
5

18
5

16
5

14
5

12
5

10
5

85

65

45

25

0

Bosbouw: MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 3 D (2,59 ha)

Zaailingen
Boomsoort

Stamtal

Verspreiding

Verjonging

1258

Verspreid

NV

629

Verspreid

NV

Hoogte (cm):50-99
Ruwe berk

Hoogte (cm):0-49
Amerikaanse vogelkers

Totaal

1887

Struiklaag
Boomsoort

Stamtal L

Stamtal D Verspreiding

Verjonging

Hoogte(cm): 200-400
Amerikaanse eik

472

0

Verspreid

NV

Tamme kastanje

157

0

Verspreid

NV

Ruwe berk

157

0

Verspreid

NV

786

Totaal

0

Boomlaag
Boomsoort

Stamtal

Grondvlak

Volume

cg (cm)

hg (m)

hdom (m)
22,3

295

79%

26,41

92%

278,8

95%

109

22,3

Tamme kastanje

39

11%

1,13

4%

6,8

2%

60

13,0

Amerikaanse eik

39

11%

1,13

4%

7,4

3%

60

14,0

lork (G)

Totaal

373

28,7

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 3 D

293

Stamtalverdeling
140
120

stamtal (/ha)

100
80
60
40
20
0
65

75

85

95

105

115

125

om trekklasse (cm )
lork (G)

Overige

Grondvlakverdeling
12

grondvlak (m²/ha)

10
8
6
4
2
0
65

75

85

95

105

115

om trekklasse (cm )

lork (G)

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 3 D

Overige

125

Bosbouw: MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 3 E (3,4 ha)

Struiklaag
Boomsoort

Stamtal L

Stamtal D Verspreiding

Verjonging

Hoogte(cm): 200-400
Tamme kastanje

157

314
314

Totaal

Verspreid

NV

157

Boomlaag
Boomsoort

Stamtal

Grondvlak

147

63%

27,12

90%

lork (G)

49

21%

2,33

8%

Tamme kastanje

39

17%

0,53

2%

Beuk

Totaal

236

Volume
317,9

93%

21,9

6%

3,5

1%

30,0

hg (m)

hdom (m)

165

28,7

28,0

101

19,5

41

15,0

cg (cm)

343

Staand Dood Hout
Boomsoort

Sortiment

Stamtal

lork (G)

dun

39

50%

0,78

67%

7,3

77%

Tamme kastanje

dun

39

50%

0,38

33%

2,2

23%

79

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 3 E

Grondvlak

1,16

Volume

9,5

Stamtalverdeling
45
40

stamtal (/ha)

35
30
25
20
15
10
5
0
45

55

65

75

85

95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225
om trekklasse (cm )

Beuk

Overige

Grondvlakverdeling
5

grondvlak (m²/ha)

4
4
3
3
2
2
1
1
0
45

55

65

75

85

95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225
om trekklasse (cm )

Beuk

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 3 E

Overige

Bosbouw: MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 3 F (2,53 ha)

Struiklaag
Boomsoort

Stamtal L

Stamtal D Verspreiding

Verjonging

Hoogte(cm): 200-400
Gewone esdoorn

0

629
629

Totaal

Verspreid

NV

0

Boomlaag
Boomsoort

Stamtal

Grondvlak

Volume

cg (cm)

hg (m)

hdom (m)
22,0

lork (G)

177

45%

16,76

79%

158,7

84%

121

20,0

Gewone esdoorn

157

40%

1,60

8%

8,7

5%

36

8,7

Tamme kastanje

49

13%

1,40

7%

10,8

6%

102

17,5

Fijnspar

10

3%

1,36

6%

10,0

5%

132

19,0

Totaal

393

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 3 F

21,1

188

Stamtalverdeling
90
80

stamtal (/ha)

70
60
50
40
30
20
10
0
25

35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

om trekklasse (cm )
lork (G)

Overige

Grondvlakverdeling
6

grondvlak (m²/ha)

5
4
3
2
1
0
25

35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

om trekklasse (cm )

lork (G)

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 3 F

Overige

135

145

Bosbouw: MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 3 H (3,05 ha)

Struiklaag
Boomsoort

Stamtal L

Stamtal D Verspreiding

Verjonging

Hoogte(cm): 200-400
Beuk

157
157

Totaal

0

Verspreid

NV

0

Boomlaag
Stamtal

Grondvlak

Volume

Beuk

206 100%

53,59 100%

682,8 100%

Totaal

206

Boomsoort

53,6

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 3 H

683

cg (cm)
190

hg (m)

hdom (m)

30,0

31,0

Stamtalverdeling
45
40

stamtal (/ha)

35
30
25
20
15
10
5
0
115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305
om trekklasse (cm )
Beuk

Overige

Grondvlakverdeling
8

grondvlak (m²/ha)

7
6
5
4
3
2
1
0
115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305
om trekklasse (cm )

Beuk

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 3 H

Overige

Bosbouw: MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 3 I (1,51 ha)

Struiklaag
Boomsoort

Stamtal L

Stamtal D Verspreiding

Verjonging

Hoogte(cm): 200-400
Wilde lijsterbes (Gewone l

157
157

Totaal

0

Verspreid

NV

0

Boomlaag
Stamtal

Grondvlak

Volume

Beuk

511 100%

53,93 100%

599,0 100%

Totaal

511

Boomsoort

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 3 I

53,9

599

cg (cm)
128

hg (m)

hdom (m)

24,7

26,3

Stamtalverdeling
250

stamtal (/ha)

200

150

100

50

0
95

105

115

125

135

145

155

165

175

185

195

om trekklasse (cm )
Beuk

Overige

Grondvlakverdeling
20
18
grondvlak (m²/ha)

16
14
12
10
8
6
4
2
0
95

105

115

125

135

145

155

165

175

om trekklasse (cm )

Beuk

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 3 I

Overige

185

195

Bosbouw: MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 4 A (1,8 ha)

Struiklaag
Boomsoort

Stamtal L

Stamtal D Verspreiding

Verjonging

Hoogte(cm): 200-400
Gewone vlier (zwarte vlier)

157

314
314

Totaal

Verspreid

NV

157

Boomlaag
Boomsoort
lork (G)
Gewone esdoorn

Totaal

Stamtal
226

85%

39

15%

Grondvlak
25,88

96%

1,20

4%

265

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 4 A

27,1

Volume
310,4

98%

6,4

2%

317

hg (m)

hdom (m)

132

25,3

26,3

62

11,0

cg (cm)

Stamtalverdeling
90
80

stamtal (/ha)

70
60
50
40
30
20
10
0
65

75

85

95

105

115

125

135

145

155

165

om trekklasse (cm )
lork (G)

Overige

Grondvlakverdeling
10
9
grondvlak (m²/ha)

8
7
6
5
4
3
2
1
0
65

75

85

95

105

115

125

135

145

om trekklasse (cm )

lork (G)

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 4 A

Overige

155

165

Bosbouw: MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 4 B (2,34 ha)

Zaailingen
Boomsoort

Stamtal

Verspreiding

Verjonging

Hoogte (cm):0-49
Tamme kastanje

629

Verspreid

NV

Gewone esdoorn

629

Verspreid

NV

Totaal

1258

Struiklaag
Boomsoort

Stamtal L

Stamtal D Verspreiding

Verjonging

Hoogte(cm): 200-400
Beuk

157

Totaal

Verspreid

0

157

NV

0

Boomlaag
Boomsoort
Beuk
Gewone esdoorn

Totaal

Stamtal
305

89%

39

11%

Grondvlak

Volume

50,89 100%

592,4 100%
0%

0,14

344

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 4 B

51,0

0%

0,4
593

hg (m)

hdom (m)

164

27,0

28,0

21

8,0

cg (cm)

Stamtalverdeling
45
40

stamtal (/ha)

35
30
25
20
15
10
5
0
25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225
om trekklasse (cm )
Beuk

Overige

Grondvlakverdeling
8

grondvlak (m²/ha)

7
6
5
4
3
2
1
0
25 35 45 55 65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225
om trekklasse (cm )

Beuk

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 4 B

Overige

Bosbouw: MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 6 A (2,66 ha)

Zaailingen
Boomsoort

Stamtal

Verspreiding

Verjonging

Hoogte (cm):100-149
Grauwe abeel

629

Verspreid

NV

Grauwe abeel

1258

Verspreid

NV

Hoogte (cm):50-99
Totaal

1887

Struiklaag
Boomsoort

Stamtal L

Stamtal D Verspreiding

Verjonging

Hoogte(cm): 600-800
Gewone es

786

157

Verspreid

NV

Hazelaar

472

0

Verspreid

NV

Eenstijlige meidoorn

472

0

Verspreid

NV

Hoogte(cm): 200-400

1730

Totaal

157

Boomlaag
Boomsoort

Stamtal

Grondvlak

Volume

cg (cm)

hg (m)

285

42%

19,49

37%

209,4

41%

101

23,0

Beuk

69

10%

12,70

24%

125,7

24%

202

24,7

Grauwe abeel

29

4%

11,20

21%

94,8

18%

220

25,0

20

3%

5,82

11%

64,3

12%

193

23,0

118

17%

1,36

3%

10,0

2%

39

13,3

Amerikaanse eik

39

6%

1,20

2%

10,2

2%

62

18,0

Eenstijlige meidoorn

79

12%

0,47

1%

1,6

0%

28

9,0

39

6%

0,14

0%

0,1

0%

21

9,0

Gewone es

Zomereik
Zoete kers (Boskers

Hazelaar

Totaal

678

52,4

hdom (m)

516

Staand Dood Hout
Boomsoort
Zoete kers (Boskers)

Sortiment
dun

Stamtal
39
39

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 6 A

Grondvlak
100%

0,20 100%
0,20

Volume
1,5
1,5

100%

Stamtalverdeling
180
160

stamtal (/ha)

140
120
100
80
60
40
20

26
5

24
5

22
5

20
5

18
5

16
5

14
5

12
5

10
5

85

65

45

25

0

om trekklasse (cm )
Beuk

Gew one es

Grauw e abeel

Overige

Grondvlakverdeling
9

grondvlak (m²/ha)

8
7
6
5
4
3
2
1

26
5

24
5

22
5

20
5

18
5

16
5

14
5

12
5

10
5

85

65

45

25

0

om trekklasse (cm )

Beuk

Gew one es

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 6 A

Grauw e abeel

Overige

Bosbouw: MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 6 B (1,99 ha)

Struiklaag
Boomsoort

Stamtal L

Stamtal D Verspreiding

Verjonging

Hoogte(cm): 200-400
Gewone vlier (zwarte vlier)

157

157
157

Totaal

Verspreid

NV

157

Boomlaag
Boomsoort
lork (G)
Gewone vlier (zwart

Totaal

Stamtal

Grondvlak

442

92%

41,99

99%

39

8%

0,25

1%

481

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 6 B

42,2

Volume
404,4 100%
0%

0,5
405

hg (m)

hdom (m)

120

22,0

20,7

28

4,3

cg (cm)

Stamtalverdeling
180
160

stamtal (/ha)

140
120
100
80
60
40
20
0
25

35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

155

165

om trekklasse (cm )
lork (G)

Overige

Grondvlakverdeling
16

grondvlak (m²/ha)

14
12
10
8
6
4
2
0
25

35

45

55

65

75

85

95

105

115

125

135

145

om trekklasse (cm )

lork (G)

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 6 B

Overige

155

165

Bosbouw: MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 6 C (1,43 ha)

Zaailingen
Boomsoort

Stamtal

Verspreiding

Verjonging

Hoogte (cm):150-199
Gewone vlier (zwarte vlier)

629

Verspreid

NV

Gewone vlier (zwarte vlier)

1886

Verspreid

NV

Gewone vlier (zwarte vlier)

629

Verspreid

NV

Hoogte (cm):100-149
Hoogte (cm):0-49
Totaal

3144

Struiklaag
Boomsoort

Stamtal L

Stamtal D Verspreiding

Verjonging

Hoogte(cm): 400-600
Gewone es

157

0

Verspreid

NV

Gewone vlier (zwarte vlier)

943

314

Verspreid

NV

Boswilg

314

0

Verspreid

NV

Hoogte(cm): 200-400

1414

Totaal

314

Boomlaag
Boomsoort

Stamtal

Grondvlak

Volume

cg (cm)

hg (m)

Boswilg

472

33%

9,11

36%

52,5

33%

49

11,9

Gewone es

472

33%

8,26

32%

54,9

34%

47

13,3

Tamme kastanje

196

14%

4,01

16%

23,2

14%

51

13,0

Ruwe berk

196

14%

3,75

15%

27,9

17%

49

15,7

Gewone vlier (zwart

39

3%

0,30

1%

1,0

1%

31

7,0

Hazelaar

39

3%

0,21

1%

0,6

0%

26

9,0

Totaal

1415

25,6

hdom (m)

160

Staand Dood Hout
Sortiment

Stamtal

Tamme kastanje

Boomsoort

dun

79

40%

0,69

46%

4,1

52%

Boswilg

dun

118

60%

0,82

54%

3,9

48%

196

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 6 C

Grondvlak

1,51

Volume

8,0

Stamtalverdeling
500
450
400
stamtal (/ha)

350
300
250
200
150
100
50
0
25

35

45

55

65

om trekklasse (cm )
Bosw ilg

Gew one es

Overige

Grondvlakverdeling
12

grondvlak (m²/ha)

10
8
6
4
2
0
25

35

45

55

65

om trekklasse (cm )

Bosw ilg

MUZIEKBOS Muziekbos-Bos Ter Eecken 6 C

Gew one es

Overige

Bijlagen

Bijlage 2:
Vegetatie-opnames
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MUZIEKBOS
Plaats:

Muziekbos-Bos

Perceel:

1

Bestand: A

Proefvlak: --

Identificatie: --

Rododendr on-bos
Elzen-Eikenbos
Elzenbroekbos
Ruigt - Elzenbos

50

soor t enar m Berken- Eikenbos
Bocht ige smele- rijk Ber ken-Eikenbos

45

Bosbesrijk Ber ken-Eikenbos

40
Moesdist el- Elzenbroek
Wilgenvloedbos

t ypisch Ber ken-Eikenbos

35
30

Amerikaanse vogelker s Ber ken-Eikenbos

25
Duinbos

20

Wit bol Ber ken-Eikenbos

15
Populier en-beemd

10

Wit bol Eiken- Beukenbos

5
Populieren- ruigt e

0

Amer ikaanse vogelkers Eiken- Beukenbos

Brandnet el-Vlier enbos

Bramenr ijk Eiken- Beukenbos

Elzen-Essenbos

Amerikaanse eik- Kast anjebos

Elzenr ijk Iepen- Essenbos

t ypische Wint er eiken-Beukenbos

dr oog Iepen- Essenbos

Adelaarsvarenr ijk Wint ereiken- Beukenbos

Essenbr onbos

Meiklokjesrijk Gier st gras-Beukenbos

vocht ig Eiken-Haagbeukenbos
t ypisch Gierst gr as- Beukenbos
Hyacint r ijk Eiken- Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
dr oog Eiken- Haagbeukenbos

TPab_BSK

BOOMLAAG
STRUIKLAAG

KRUIDLAAG

TPab_K

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Fagus sylvatica

Beuk

5

0

0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Salix caprea
Fagus sylvatica
Castanea sativa

Boswilg
Beuk
Tamme kastanje

r
+
+

0
0
0

0
0
0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Rubus
Luzula sylvatica
Juncus effusus
Hyacinthoides non-scripta

Braam (G)
Grote veldbies
Pitrus
Wilde hyacint

Geprint op 04-mrt-11 12:30:54

5
2a
2a
+

0
0
0
0

Bosinventarisatie van MUZIEKBOS - --

0
0
0
0

Pagina

MUZIEKBOS
Plaats:

Muziekbos-Bos

Perceel:

2

Bestand: A

Proefvlak: --

Identificatie: --

Rododendr on-bos
Elzen-Eikenbos
Elzenbroekbos
Ruigt - Elzenbos

70

soor t enar m Berken- Eikenbos
Bocht ige smele- rijk Ber ken-Eikenbos

60

Moesdist el- Elzenbroek

Bosbesrijk Ber ken-Eikenbos
t ypisch Ber ken-Eikenbos

50

Wilgenvloedbos

40

Duinbos

30

Amerikaanse vogelker s Ber ken-Eikenbos

Wit bol Ber ken-Eikenbos

20
Populier en-beemd

Wit bol Eiken- Beukenbos
10

Populieren- ruigt e

0

Amer ikaanse vogelkers Eiken- Beukenbos

Brandnet el-Vlier enbos

Bramenr ijk Eiken- Beukenbos

Elzen-Essenbos

Amerikaanse eik- Kast anjebos

Elzenr ijk Iepen- Essenbos

t ypische Wint er eiken-Beukenbos

dr oog Iepen- Essenbos

Adelaarsvarenr ijk Wint ereiken- Beukenbos

Essenbr onbos

Meiklokjesrijk Gier st gras-Beukenbos

vocht ig Eiken-Haagbeukenbos
t ypisch Gierst gr as- Beukenbos
Hyacint r ijk Eiken- Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
dr oog Eiken- Haagbeukenbos

TPab_BSK

BOOMLAAG

STRUIKLAAG

KRUIDLAAG

TPab_K

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Pinus sylvestris
Betula pendula

Grove den
Ruwe berk

4
2a

0
0

0
0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Sorbus aucuparia
Quercus rubra
Frangula alnus
Betula pendula

Wilde lijsterbes
Ame eik
Sporkehout
Ruwe berk

2a
+
+
+

0
0
0
0

0
0
0
0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Sorbus aucuparia
Rubus
Quercus rubra
Pteridium aquilinum
Polygonatum multiflorum
Castanea sativa

Wilde lijsterbes
Braam (G)
Ame eik
Adelaarsvaren
Gewone salomonszegel
Tamme kastanje

Geprint op 04-mrt-11 12:33:05

+
2a
+
3
r
1

0
0
0
0
0
0

Bosinventarisatie van MUZIEKBOS - --

0
0
0
0
0
0

Pagina

MUZIEKBOS
Plaats:

Muziekbos-Bos

Perceel:

2

Bestand: B

Proefvlak: --

Identificatie: --

Rododendr on-bos
Elzen-Eikenbos
Elzenbroekbos
Ruigt - Elzenbos

50

soor t enar m Berken- Eikenbos
Bocht ige smele- rijk Ber ken-Eikenbos

45

Bosbesrijk Ber ken-Eikenbos

40
Moesdist el- Elzenbroek
Wilgenvloedbos

t ypisch Ber ken-Eikenbos

35
30

Amerikaanse vogelker s Ber ken-Eikenbos

25
Duinbos

20

Wit bol Ber ken-Eikenbos

15
Populier en-beemd

10

Wit bol Eiken- Beukenbos

5
Populieren- ruigt e

0

Amer ikaanse vogelkers Eiken- Beukenbos

Brandnet el-Vlier enbos

Bramenr ijk Eiken- Beukenbos

Elzen-Essenbos

Amerikaanse eik- Kast anjebos

Elzenr ijk Iepen- Essenbos

t ypische Wint er eiken-Beukenbos

dr oog Iepen- Essenbos

Adelaarsvarenr ijk Wint ereiken- Beukenbos

Essenbr onbos

Meiklokjesrijk Gier st gras-Beukenbos

vocht ig Eiken-Haagbeukenbos
t ypisch Gierst gr as- Beukenbos
Hyacint r ijk Eiken- Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
dr oog Eiken- Haagbeukenbos

TPab_BSK

BOOMLAAG
KRUIDLAAG

TPab_K

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Fagus sylvatica

Beuk

5

0

0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Sorbus aucuparia
Rubus
Luzula sylvatica
Lonicera periclymenum
Ilex aquifolium
Hyacinthoides non-scripta
Fagus sylvatica
Dryopteris carthusiana
Carex pilulifera

Wilde lijsterbes
Braam (G)
Grote veldbies
Wilde kamperfoelie
Hulst
Wilde hyacint
Beuk
Smalle stekelvaren
Pilzegge

Geprint op 04-mrt-11 12:35:29

r
2b
2a
r
r
2a
+
+
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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MUZIEKBOS
Plaats:

Muziekbos-Bos

Perceel:

2

Bestand: D

Proefvlak: --

Identificatie: --

Rododendr on-bos
Elzen-Eikenbos
Elzenbroekbos
Ruigt - Elzenbos

45

soor t enar m Berken- Eikenbos
Bocht ige smele- rijk Ber ken-Eikenbos

40

Bosbesrijk Ber ken-Eikenbos

35
Moesdist el- Elzenbroek

t ypisch Ber ken-Eikenbos
30

Wilgenvloedbos

Amerikaanse vogelker s Ber ken-Eikenbos

25
20

Duinbos

Wit bol Ber ken-Eikenbos
15
10

Populier en-beemd

Wit bol Eiken- Beukenbos

5
Populieren- ruigt e

0

Amer ikaanse vogelkers Eiken- Beukenbos

Brandnet el-Vlier enbos

Bramenr ijk Eiken- Beukenbos

Elzen-Essenbos

Amerikaanse eik- Kast anjebos

Elzenr ijk Iepen- Essenbos

t ypische Wint er eiken-Beukenbos

dr oog Iepen- Essenbos

Adelaarsvarenr ijk Wint ereiken- Beukenbos

Essenbr onbos

Meiklokjesrijk Gier st gras-Beukenbos

vocht ig Eiken-Haagbeukenbos
t ypisch Gierst gr as- Beukenbos
Hyacint r ijk Eiken- Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
dr oog Eiken- Haagbeukenbos

TPab_BSK

BOOMLAAG

STRUIKLAAG
KRUIDLAAG

TPab_K

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Populus
Fagus sylvatica

Populier (G)
Beuk

2b
4

0
0

0
0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Sambucus nigra

Gewone vlier

2a

0

0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Sambucus nigra
Rubus
Hyacinthoides non-scripta
Fagus sylvatica
Dryopteris carthusiana

Gewone vlier
Braam (G)
Wilde hyacint
Beuk
Smalle stekelvaren

Geprint op 04-mrt-11 12:37:57

+
1
4
+
+

0
0
0
0
0
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MUZIEKBOS
Plaats:

Muziekbos-Bos

Perceel:

3

Bestand: A

Proefvlak: 1

Identificatie: MUZ0005

Rododendr on-bos
Elzen-Eikenbos
8,00E-01
Elzenbroekbos
Ruigt - Elzenbos
Moesdist el- Elzenbroek

soor t enar m Berken- Eikenbos
Bocht ige smele- rijk Ber ken-Eikenbos

7,00E-01

Bosbesrijk Ber ken-Eikenbos

6,00E-01

t ypisch Ber ken-Eikenbos

5,00E-01
Wilgenvloedbos

Amerikaanse vogelker s Ber ken-Eikenbos
4,00E-01

Duinbos

Wit bol Ber ken-Eikenbos

3,00E-01
2,00E-01

Populier en-beemd

Wit bol Eiken- Beukenbos
1,00E-01

Populieren- ruigt e

0,00E+00

Amer ikaanse vogelkers Eiken- Beukenbos

Brandnet el-Vlier enbos

Bramenr ijk Eiken- Beukenbos

Elzen-Essenbos

Amerikaanse eik- Kast anjebos

Elzenr ijk Iepen- Essenbos

t ypische Wint er eiken-Beukenbos

dr oog Iepen- Essenbos

Adelaarsvarenr ijk Wint ereiken- Beukenbos

Essenbr onbos

Meiklokjesrijk Gier st gras-Beukenbos

vocht ig Eiken-Haagbeukenbos
t ypisch Gierst gr as- Beukenbos
Hyacint r ijk Eiken- Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
dr oog Eiken- Haagbeukenbos

TPab_BSK

STRUIKLAAG

KRUIDLAAG

TPab_K

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Sorbus aucuparia
Castanea sativa

Wilde lijsterbes
Tamme kastanje

r
+

0
0

0
0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Fagus sylvatica

Beuk

Geprint op 04-mrt-11 12:51:01

5

0

Bosinventarisatie van MUZIEKBOS - MUZ0005
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MUZIEKBOS
Plaats:

Muziekbos-Bos

Perceel:

3

Bestand: D

Proefvlak: 1

Identificatie: MUZ0006

Rododendr on-bos
Elzen-Eikenbos
Elzenbroekbos
Ruigt - Elzenbos
Moesdist el- Elzenbroek

8

soor t enar m Berken- Eikenbos
Bocht ige smele- rijk Ber ken-Eikenbos

7

Bosbesrijk Ber ken-Eikenbos

6

t ypisch Ber ken-Eikenbos

5
Wilgenvloedbos

Amerikaanse vogelker s Ber ken-Eikenbos
4

Duinbos

Wit bol Ber ken-Eikenbos

3
2

Populier en-beemd

Wit bol Eiken- Beukenbos
1

Populieren- ruigt e

0

Amer ikaanse vogelkers Eiken- Beukenbos

Brandnet el-Vlier enbos

Bramenr ijk Eiken- Beukenbos

Elzen-Essenbos

Amerikaanse eik- Kast anjebos

Elzenr ijk Iepen- Essenbos

t ypische Wint er eiken-Beukenbos

dr oog Iepen- Essenbos

Adelaarsvarenr ijk Wint ereiken- Beukenbos

Essenbr onbos

Meiklokjesrijk Gier st gras-Beukenbos

vocht ig Eiken-Haagbeukenbos
t ypisch Gierst gr as- Beukenbos
Hyacint r ijk Eiken- Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
dr oog Eiken- Haagbeukenbos

TPab_BSK

BOOMLAAG

STRUIKLAAG

KRUIDLAAG

TPab_K

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Quercus rubra
Larix

Ame eik
Lork (G)

2a
5

0
0

0
0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Sorbus aucuparia
Quercus rubra
Prunus serotina
Castanea sativa
Betula pendula

Wilde lijsterbes
Ame eik
Ame vogelkers
Tamme kastanje
Ruwe berk

+
2a
+
2a
1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Rubus
Prunus serotina
Dryopteris dilatata
Dryopteris carthusiana

Braam (G)
Ame vogelkers
Brede stekelvaren
Smalle stekelvaren

Geprint op 04-mrt-11 13:44:16

+
+
1
2b

0
0
0
0
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MUZIEKBOS
Plaats:

Muziekbos-Bos

Perceel:

3

Bestand: E

Proefvlak: 1

Identificatie: MUZ0007

Rododendr on-bos
Elzen-Eikenbos
Elzenbroekbos
Ruigt - Elzenbos

50

soor t enar m Berken- Eikenbos
Bocht ige smele- rijk Ber ken-Eikenbos

45

Bosbesrijk Ber ken-Eikenbos

40
Moesdist el- Elzenbroek
Wilgenvloedbos

t ypisch Ber ken-Eikenbos

35
30

Amerikaanse vogelker s Ber ken-Eikenbos

25
Duinbos

20

Wit bol Ber ken-Eikenbos

15
Populier en-beemd

10

Wit bol Eiken- Beukenbos

5
Populieren- ruigt e

0

Amer ikaanse vogelkers Eiken- Beukenbos

Brandnet el-Vlier enbos

Bramenr ijk Eiken- Beukenbos

Elzen-Essenbos

Amerikaanse eik- Kast anjebos

Elzenr ijk Iepen- Essenbos

t ypische Wint er eiken-Beukenbos

dr oog Iepen- Essenbos

Adelaarsvarenr ijk Wint ereiken- Beukenbos

Essenbr onbos

Meiklokjesrijk Gier st gras-Beukenbos

vocht ig Eiken-Haagbeukenbos
t ypisch Gierst gr as- Beukenbos
Hyacint r ijk Eiken- Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
dr oog Eiken- Haagbeukenbos

TPab_BSK

BOOMLAAG

STRUIKLAAG
KRUIDLAAG

TPab_K

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Larix
Fagus sylvatica
Castanea sativa

Lork (G)
Beuk
Tamme kastanje

2a
5
2a

0
0
0

0
0
0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Castanea sativa

Tamme kastanje

+

0

0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Rubus
Pteridium aquilinum
Castanea sativa

Braam (G)
Adelaarsvaren
Tamme kastanje

Geprint op 04-mrt-11 13:46:00

2b
2a
+

0
0
0

Bosinventarisatie van MUZIEKBOS - MUZ0007
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MUZIEKBOS
Plaats:

Muziekbos-Bos

Perceel:

3

Bestand: F

Proefvlak: 1

Identificatie: MUZ0008

Rododendr on-bos
Elzen-Eikenbos
2,00E+01
Elzenbroekbos
1,80E+01
Ruigt - Elzenbos
1,60E+01
Moesdist el- Elzenbroek
1,40E+01
Wilgenvloedbos

soor t enar m Berken- Eikenbos
Bocht ige smele- rijk Ber ken-Eikenbos
Bosbesrijk Ber ken-Eikenbos
t ypisch Ber ken-Eikenbos

1,20E+01

Amerikaanse vogelker s Ber ken-Eikenbos

1,00E+01
Duinbos

8,00E+00

Wit bol Ber ken-Eikenbos

6,00E+00
Populier en-beemd

4,00E+00

Wit bol Eiken- Beukenbos

2,00E+00
Populieren- ruigt e

0,00E+00

Amer ikaanse vogelkers Eiken- Beukenbos

Brandnet el-Vlier enbos

Bramenr ijk Eiken- Beukenbos

Elzen-Essenbos

Amerikaanse eik- Kast anjebos

Elzenr ijk Iepen- Essenbos

t ypische Wint er eiken-Beukenbos

dr oog Iepen- Essenbos

Adelaarsvarenr ijk Wint ereiken- Beukenbos

Essenbr onbos

Meiklokjesrijk Gier st gras-Beukenbos

vocht ig Eiken-Haagbeukenbos
t ypisch Gierst gr as- Beukenbos
Hyacint r ijk Eiken- Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
dr oog Eiken- Haagbeukenbos

TPab_BSK

BOOMLAAG

STRUIKLAAG

KRUIDLAAG

TPab_K

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Picea abies
Larix
Castanea sativa

Fijnspar
Lork (G)
Tamme kastanje

r
4
2a

0
0
0

0
0
0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Castanea sativa
Acer pseudoplatanus

Tamme kastanje
Gewone esdoorn

2a
2a

0
0

0
0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Pteridium aquilinum
Polygonum cuspidatum
Oxalis acetosella
Luzula sylvatica
Kickxia
Juncus effusus
Dryopteris carthusiana
Athyrium filix-femina

Adelaarsvaren
Japanse duizendknoop
Witte klaverzuring
Grote veldbies
Stoppelleeuwebek (G)
Pitrus
Smalle stekelvaren
Wijfjesvaren

Geprint op 04-mrt-11 13:50:06

2a
+
+
+
5
+
+
+

0
0
0
0
0
0
0
0
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MUZIEKBOS
Plaats:

Muziekbos-Bos

Perceel:

3

Bestand: H

Proefvlak: 1

Identificatie: MUZ0009

Rododendr on-bos
Elzen-Eikenbos
Elzenbroekbos

50

soor t enar m Berken- Eikenbos
Bocht ige smele- rijk Ber ken-Eikenbos

45

Ruigt - Elzenbos

Bosbesrijk Ber ken-Eikenbos

40
Moesdist el- Elzenbroek

t ypisch Ber ken-Eikenbos

35
30

Wilgenvloedbos

Amerikaanse vogelker s Ber ken-Eikenbos

25
Duinbos

20

Wit bol Ber ken-Eikenbos

15
Populier en-beemd

10

Wit bol Eiken- Beukenbos

5
Populieren- ruigt e

0

Amer ikaanse vogelkers Eiken- Beukenbos

Brandnet el-Vlier enbos

Bramenr ijk Eiken- Beukenbos

Elzen-Essenbos

Amerikaanse eik- Kast anjebos

Elzenr ijk Iepen- Essenbos

t ypische Wint er eiken-Beukenbos

dr oog Iepen- Essenbos

Adelaarsvarenr ijk Wint ereiken- Beukenbos

Essenbr onbos

Meiklokjesrijk Gier st gras-Beukenbos

vocht ig Eiken-Haagbeukenbos
t ypisch Gierst gr as- Beukenbos
Hyacint r ijk Eiken- Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
dr oog Eiken- Haagbeukenbos

TPab_BSK

BOOMLAAG
STRUIKLAAG

KRUIDLAAG

TPab_K

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Fagus sylvatica

Beuk

5

0

0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Sorbus aucuparia
Fagus sylvatica
Castanea sativa

Wilde lijsterbes
Beuk
Tamme kastanje

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Polygonatum multiflorum
Luzula sylvatica
Luzula pilosa
Hyacinthoides non-scripta

Gewone salomonszegel
Grote veldbies
Ruige veldbies
Wilde hyacint

Geprint op 04-mrt-11 13:54:49

r
+
r

+
2a
+
1

0
0
0

0
0
0
0
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MUZIEKBOS
Plaats:

Muziekbos-Bos

Perceel:

3

Bestand: I

Proefvlak: 1

Identificatie: MUZ0010

Rododendr on-bos
Elzen-Eikenbos
Elzenbroekbos
Ruigt - Elzenbos

60

soor t enar m Berken- Eikenbos
Bocht ige smele- rijk Ber ken-Eikenbos
Bosbesrijk Ber ken-Eikenbos

50

Moesdist el- Elzenbroek

t ypisch Ber ken-Eikenbos
40

Wilgenvloedbos

Amerikaanse vogelker s Ber ken-Eikenbos
30

Duinbos

Wit bol Ber ken-Eikenbos
20

Populier en-beemd

Wit bol Eiken- Beukenbos

10

Populieren- ruigt e

0

Amer ikaanse vogelkers Eiken- Beukenbos

Brandnet el-Vlier enbos

Bramenr ijk Eiken- Beukenbos

Elzen-Essenbos

Amerikaanse eik- Kast anjebos

Elzenr ijk Iepen- Essenbos

t ypische Wint er eiken-Beukenbos

dr oog Iepen- Essenbos

Adelaarsvarenr ijk Wint ereiken- Beukenbos

Essenbr onbos

Meiklokjesrijk Gier st gras-Beukenbos

vocht ig Eiken-Haagbeukenbos
t ypisch Gierst gr as- Beukenbos
Hyacint r ijk Eiken- Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
dr oog Eiken- Haagbeukenbos

TPab_BSK

BOOMLAAG
STRUIKLAAG

KRUIDLAAG

TPab_K

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Fagus sylvatica

Beuk

5

0

0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Sorbus aucuparia
Ilex aquifolium
Acer pseudoplatanus

Wilde lijsterbes
Hulst
Gewone esdoorn

+
r
+

0
0
0

0
0
0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Rubus
Pteridium aquilinum
Dryopteris dilatata
Dryopteris carthusiana

Braam (G)
Adelaarsvaren
Brede stekelvaren
Smalle stekelvaren

Geprint op 04-mrt-11 13:56:44

2b
2b
+
+

0
0
0
0

Bosinventarisatie van MUZIEKBOS - MUZ0010

0
0
0
0

Pagina

MUZIEKBOS
Plaats:

Muziekbos-Bos

Perceel:

4

Bestand: A

Proefvlak: 1

Identificatie: MUZ0011

Rododendr on-bos
Elzen-Eikenbos
2,00E+01
Elzenbroekbos
1,80E+01
Ruigt - Elzenbos
1,60E+01
Moesdist el- Elzenbroek
1,40E+01
Wilgenvloedbos

soor t enar m Berken- Eikenbos
Bocht ige smele- rijk Ber ken-Eikenbos
Bosbesrijk Ber ken-Eikenbos
t ypisch Ber ken-Eikenbos

1,20E+01

Amerikaanse vogelker s Ber ken-Eikenbos

1,00E+01
Duinbos

8,00E+00

Wit bol Ber ken-Eikenbos

6,00E+00
Populier en-beemd

4,00E+00

Wit bol Eiken- Beukenbos

2,00E+00
Populieren- ruigt e

0,00E+00

Amer ikaanse vogelkers Eiken- Beukenbos

Brandnet el-Vlier enbos

Bramenr ijk Eiken- Beukenbos

Elzen-Essenbos

Amerikaanse eik- Kast anjebos

Elzenr ijk Iepen- Essenbos

t ypische Wint er eiken-Beukenbos

dr oog Iepen- Essenbos

Adelaarsvarenr ijk Wint ereiken- Beukenbos

Essenbr onbos

Meiklokjesrijk Gier st gras-Beukenbos

vocht ig Eiken-Haagbeukenbos
t ypisch Gierst gr as- Beukenbos
Hyacint r ijk Eiken- Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
dr oog Eiken- Haagbeukenbos

TPab_BSK

BOOMLAAG

STRUIKLAAG

KRUIDLAAG

TPab_K

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Larix
Acer pseudoplatanus

Lork (G)
Gewone esdoorn

4
r

0
0

0
0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Sambucus nigra
Castanea sativa
Acer pseudoplatanus

Gewone vlier
Tamme kastanje
Gewone esdoorn

+
+
2a

0
0
0

0
0
0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Rubus
Pteridium aquilinum
Dryopteris carthusiana

Braam (G)
Adelaarsvaren
Smalle stekelvaren

Geprint op 04-mrt-11 14:05:00

5
2a
1

0
0
0
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MUZIEKBOS
Plaats:

Muziekbos-Bos

Perceel:

4

Bestand: B

Proefvlak: 1

Identificatie: MUZ0012

Rododendr on-bos
Elzen-Eikenbos
Elzenbroekbos
Ruigt - Elzenbos

60

soor t enar m Berken- Eikenbos
Bocht ige smele- rijk Ber ken-Eikenbos
Bosbesrijk Ber ken-Eikenbos

50

Moesdist el- Elzenbroek

t ypisch Ber ken-Eikenbos
40

Wilgenvloedbos

Amerikaanse vogelker s Ber ken-Eikenbos
30

Duinbos

Wit bol Ber ken-Eikenbos
20

Populier en-beemd

Wit bol Eiken- Beukenbos

10

Populieren- ruigt e

0

Amer ikaanse vogelkers Eiken- Beukenbos

Brandnet el-Vlier enbos

Bramenr ijk Eiken- Beukenbos

Elzen-Essenbos

Amerikaanse eik- Kast anjebos

Elzenr ijk Iepen- Essenbos

t ypische Wint er eiken-Beukenbos

dr oog Iepen- Essenbos

Adelaarsvarenr ijk Wint ereiken- Beukenbos

Essenbr onbos

Meiklokjesrijk Gier st gras-Beukenbos

vocht ig Eiken-Haagbeukenbos
t ypisch Gierst gr as- Beukenbos
Hyacint r ijk Eiken- Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
dr oog Eiken- Haagbeukenbos

TPab_BSK

BOOMLAAG
STRUIKLAAG

KRUIDLAAG

TPab_K

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Fagus sylvatica

Beuk

5

0

0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Mespilus germanica
Fagus sylvatica
Acer pseudoplatanus

Mispel
Beuk
Gewone esdoorn

r
2a
2a

0
0
0

0
0
0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Rubus
Pteridium aquilinum
Luzula sylvatica
Hyacinthoides non-scripta
Castanea sativa
Acer pseudoplatanus

Braam (G)
Adelaarsvaren
Grote veldbies
Wilde hyacint
Tamme kastanje
Gewone esdoorn

Geprint op 04-mrt-11 14:06:38

+
1
1
3
r
1

0
0
0
0
0
0
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MUZIEKBOS
Plaats:

Muziekbos-Bos

Perceel:

6

Bestand: A

Proefvlak: 2

Identificatie: MUZ0013

Rododendr on-bos
Elzen-Eikenbos
Elzenbroekbos

25

soor t enar m Berken- Eikenbos
Bocht ige smele- rijk Ber ken-Eikenbos

Ruigt - Elzenbos

Bosbesrijk Ber ken-Eikenbos
20

Moesdist el- Elzenbroek

t ypisch Ber ken-Eikenbos
15

Wilgenvloedbos
Duinbos

Amerikaanse vogelker s Ber ken-Eikenbos

10

Populier en-beemd

5

Populieren- ruigt e

0

Wit bol Ber ken-Eikenbos

Wit bol Eiken- Beukenbos

Amer ikaanse vogelkers Eiken- Beukenbos

Brandnet el-Vlier enbos

Bramenr ijk Eiken- Beukenbos

Elzen-Essenbos

Amerikaanse eik- Kast anjebos

Elzenr ijk Iepen- Essenbos

t ypische Wint er eiken-Beukenbos

dr oog Iepen- Essenbos

Adelaarsvarenr ijk Wint ereiken- Beukenbos

Essenbr onbos

Meiklokjesrijk Gier st gras-Beukenbos

vocht ig Eiken-Haagbeukenbos
t ypisch Gierst gr as- Beukenbos
Hyacint r ijk Eiken- Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
dr oog Eiken- Haagbeukenbos

TPab_BSK

BOOMLAAG

STRUIKLAAG

KRUIDLAAG

TPab_K

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Fraxinus excelsior
Populus canescens
Quercus rubra
Fagus sylvatica

Gewone es
Grauwe abeel
Ame eik
Beuk

4
2a
+
2b

0
0
0
0

0
0
0
0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Sorbus aucuparia
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Fagus sylvatica
Ilex aquifolium
Prunus avium

Wilde lijsterbes
Hazelaar
Eenstijlige meidoorn
Beuk
Hulst
Zoete kers

+
2a
2a
+
+
+

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Rubus
Castanea sativa
Circaea lutetiana
Dryopteris carthusiana
Fraxinus excelsior
Hyacinthoides non-scripta
Lathraea clandestina
Polygonatum multiflorum
Ribes rubrum
Anemone nemorosa

Braam (G)
Tamme kastanje
Groot heksenkruid
Smalle stekelvaren
Gewone es
Wilde hyacint
Paarse schubwortel
Gewone salomonszegel
Aalbes
Bosanemoon

Geprint op 04-mrt-11 14:10:35

2b
+
2a
+
2a
+
1
+
1
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bosinventarisatie van MUZIEKBOS - MUZ0013

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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MUZIEKBOS
Plaats:

Muziekbos-Bos

Perceel:

6

Bestand: B

Proefvlak: 1

Identificatie: MUZ0014

Rododendr on-bos
Elzen-Eikenbos
3,50E+00
Elzenbroekbos
Ruigt - Elzenbos
Moesdist el- Elzenbroek

soor t enar m Berken- Eikenbos
Bocht ige smele- rijk Ber ken-Eikenbos

3,00E+00

Bosbesrijk Ber ken-Eikenbos
t ypisch Ber ken-Eikenbos

2,50E+00

Wilgenvloedbos

2,00E+00

Duinbos

1,50E+00

Amerikaanse vogelker s Ber ken-Eikenbos

Wit bol Ber ken-Eikenbos

1,00E+00
Populier en-beemd

Wit bol Eiken- Beukenbos
5,00E-01

Populieren- ruigt e

0,00E+00

Amer ikaanse vogelkers Eiken- Beukenbos

Brandnet el-Vlier enbos

Bramenr ijk Eiken- Beukenbos

Elzen-Essenbos

Amerikaanse eik- Kast anjebos

Elzenr ijk Iepen- Essenbos

t ypische Wint er eiken-Beukenbos

dr oog Iepen- Essenbos

Adelaarsvarenr ijk Wint ereiken- Beukenbos

Essenbr onbos

Meiklokjesrijk Gier st gras-Beukenbos

vocht ig Eiken-Haagbeukenbos
t ypisch Gierst gr as- Beukenbos
Hyacint r ijk Eiken- Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
dr oog Eiken- Haagbeukenbos

TPab_BSK

BOOMLAAG
STRUIKLAAG

KRUIDLAAG

TPab_K

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Larix

Lork (G)

4

0

0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Sambucus nigra
Corylus avellana

Gewone vlier
Hazelaar

2a
2a

0
0

0
0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Rubus
Dryopteris dilatata

Braam (G)
Brede stekelvaren

Geprint op 04-mrt-11 14:53:01

5
+

0
0

Bosinventarisatie van MUZIEKBOS - MUZ0014

0
0

Pagina

MUZIEKBOS
Plaats:

Muziekbos-Bos

Perceel:

6

Bestand: C

Proefvlak: 1

Identificatie: MUZ0015

Rododendr on-bos
Elzen-Eikenbos
Elzenbroekbos
Ruigt - Elzenbos

12

soor t enar m Berken- Eikenbos
Bocht ige smele- rijk Ber ken-Eikenbos
Bosbesrijk Ber ken-Eikenbos

10

Moesdist el- Elzenbroek

t ypisch Ber ken-Eikenbos
8

Wilgenvloedbos

Amerikaanse vogelker s Ber ken-Eikenbos
6

Duinbos

Wit bol Ber ken-Eikenbos
4

Populier en-beemd

Wit bol Eiken- Beukenbos

2

Populieren- ruigt e

0

Amer ikaanse vogelkers Eiken- Beukenbos

Brandnet el-Vlier enbos

Bramenr ijk Eiken- Beukenbos

Elzen-Essenbos

Amerikaanse eik- Kast anjebos

Elzenr ijk Iepen- Essenbos

t ypische Wint er eiken-Beukenbos

dr oog Iepen- Essenbos

Adelaarsvarenr ijk Wint ereiken- Beukenbos

Essenbr onbos

Meiklokjesrijk Gier st gras-Beukenbos

vocht ig Eiken-Haagbeukenbos
t ypisch Gierst gr as- Beukenbos
Hyacint r ijk Eiken- Haagbeukenbos
arme Eiken-Haagbeukenbos
dr oog Eiken- Haagbeukenbos

TPab_BSK

BOOMLAAG

STRUIKLAAG

KRUIDLAAG

TPab_K

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Salix caprea
Fraxinus excelsior
Castanea sativa
Betula pendula

Boswilg
Gewone es
Tamme kastanje
Ruwe berk

2a
3
2a
2a

0
0
0
0

0
0
0
0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Sambucus nigra
Corylus avellana

Gewone vlier
Hazelaar

2a
2a

0
0

0
0

Latijnse naam

Nederlandse naam BB Coëficiënt Min arealen Herbariumnr.

Urtica dioica
Rubus
Lathraea clandestina
Circaea lutetiana
Athyrium filix-femina

Grote brandnetel
Braam (G)
Paarse schubwortel
Groot heksenkruid
Wijfjesvaren

Geprint op 04-mrt-11 14:55:07

2b
3
+
+
2a

0
0
0
0
0

Bosinventarisatie van MUZIEKBOS - MUZ0015

0
0
0
0
0
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Bijlage 3:
Tansley-opnames
Soortenlijst per laag van opnames in open plekken en bosranden (uitgevoerd op 4 juni 2010) en
soortenlijst hogere planten met kruistabel van alle vegetatie-opnames

Tansley in open plek bestand 2f
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Tansley in westelijk deel bestand 5a

Tansley langs Pauwelsbeek in bestand 6a
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Tansley langs de bosrand in de straat Bosrede
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Tansley langs de holle weg in de Muziekbosstraat
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Bijlage 4:
Archeologische waarde en richtlijnen vermijden verstoring
Tekst van Nancy Lemay , Erfgoedconsulente Archeologie (Ruimte en Erfgoed, Oost-Vlaanderen)
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Archeologische waarde van de site
Hoe kunnen deze vondsten het best beschermd worden tegen verstoring?

De gekende relicten
Momenteel kunnen slechts de twee grote grafheuvels (grafheuvel met Geuzentoren en grafheuvel vlakbij momenteel afgeboord met kastanje-hekwerk) aangeduid worden. Beheersmaatregelen
aangepast aan deze relicten (inclusief 10 m randzone) werden door N. Goeminne opgelijst in het
conceptrapport van Monumentenwacht Archeologie.
De grafheuvels die door vroegere onderzoekers wel op plan aangeduid zijn maar momenteel niet
meer exact kunnen gelokaliseerd worden, dienen bij de (momenteel) ongekende sporen gerekend te worden.

De ongekende sporen
Gezien deze locaties onder bos liggen was ieder er tot nu van uitgegaan dat de sporen beschermd zouden blijven.
Echter bij de voorliggende plannen om 7 ha te ontbossen (waarvan 3 ha in eerste fase) en machinaal af te plaggen (verwijderen van strooisellaag/humuslaag met wortels van de oppervlakkige
begroeiing tot niveau van diestiaan zand) rijst de vraag hoe de sporen kunnen beschermd worden. Gezien het grootste deel van de sporen zich net onder de strooisellaag bevindt, zal het afgraven van deze laag de aanwezige sites aantasten. Gezien de humuslaag op de heuveltop zeer
beperkt is komt men als snel op het zand met de sporen zelfs indien enkel de strooisellaag of
humusrijke toplaag verwijderd wordt.
Op de flanken is het reliëf meer uitgesproken. Met het blote oog zijn hier al een aantal anomaliën
gedetecteerd worden die opvallen door hun symmetrische opbouw. Mogelijk zijn dit resten van
menselijke activiteiten.
In 2006 werd een vergelijkbare situatie (echter niet onder bos) onderzocht in Wuustwezel – Het
Moerken13. Op het Groot Schietveld van Brasschaat zijn in het project “heideontwikkeling in militaire gebieden, een onderzoek naar de archeologische rijkdom en de mogelijkheden tot integratie
in de beheersplannen” de gevolgen van plaggen op een steentijdsite onderzocht14.
Het advies van Ruimte en Erfgoed voor deze lokatie is dan ook een goed plan van aanpak bestaande uit: 1. een gerichte archeologische terreininventarisatie/ lokalisatie (d.m.v. boringen) en
2. waardering van de archeologische gegevens en een 3. gerichte aanpak (archeologisch onderzoek) van de zones waar het behoud van de sporen bedreigd wordt door de werken.
Gezien de archeologische waarde en potentie van de locatie (waaronder bijna of volledig genivelleerde grafheuvels en randstructuren van het grafritueel, concentraties met lithische artefacten..),
de geplande werken en de afwezigheid van een gedetailleerde inventaris of waardering van de in
situ bewaarde archeologische vindplaatsen (sporen, vondstconcentraties…) heeft Ruimte en Erfgoed de intentie om voor deze problematiek in 2011 een studieopdracht uit te schrijven die mogelijks zal resulteren in een archeologische bescherming. Het bosbeheersplan dient hier op afgestemd te worden in die zin dat de aanpak en de gegevens (vindplaatsen) die uit de studieopdracht zullen resulteren de uitvoering van de voorziene werken nog kunnen bijsturen.

13

VAN GILS M. en DE BIE M., 2006. Kartering en wardering van een nieuw mesolithisch site-complex te
Wuust-Wezel – Het Moerken (prov. Antwerpen)
14
VERDURMEN I. en TYS D., 2005. Heideontwikkeling in militaire gebieden: ee onderzoek naar de archeologische rijkdom en de mogelijkheden tot integratie in de beheersplannen, Brussel, Rapport voor het Vlaams
Instituut voor onroerend Erfgoed.
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Indien voor de afloop van de studieopdracht voorbereidende werken zouden uitgevoerd worden
(bvb testzones aanleggen) of de werken aanvang zouden nemen adviseren wij als absolute minimum volgende aanpak voor de zones die afgeplagd worden of waar de strooisellaag verwijderd
wordt:
1. De bomen worden gekapt met behoud van de stobben die zo laag mogelijk worden afgezet. Pas
na inventarisatie en waardering kunnen de zones afgebakend worden waar de stobben wel kunnen
gefreesd worden.
2. Bij de vellingwerken worden nieuwe aantastingen (bv. door insporing of bodemverdichting) van
de bodem en het (micro)reliëf vermeden door gebruik te maken van de courante/bestaande ‘uitsleep-wegen’ en stockageplaatsen, door de werken in een droge periode te laten uitvoeren en
door de machines op half-zachte banden of bredere rupsen te laten rijden. Indien er toch onverwachts in een natte periode moet gewerkt worden kan de aantasting verminderd worden door te
werken met bv. rijplaten.
3. Na het kappen wordt de ondergroei geklepeld. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
dezelfde pistes als voor het kappen/plaggen. Indien de verwijderde ondergroei afgevoerd wordt
gebeurt dit zonder het microreliëf en de bodem te beschadigen (insporing, verdichting…) Tijdens
het klepelen gebeurt een prospectie door een gekwalificeerd archeoloog met aantoonbare ervaring in waardering van gelijkaardige prehistorische sites via boringen. Bij deze prospectie worden
opvallende locaties in het microreliëf met een boor op archeologische relevantie gecontroleerd.
Indien deze locaties effectief relevant zijn, worden de coördinaten ingemeten met gps en total
station. Deze worden op kaart gezet en aan de bosbeheerder overgemaakt. Op deze specifieke
locaties kan de strooisellaag niet verwijderd worden tenzij een volwaardig archeologisch onderzoek is uitgevoerd. De bosbeheerder spant deze zones tijdens de plagwerken af bvb met een
rood-wit lint zodat de zones geen twijfel laten voor de kraanman die de plagwerken zal uitvoeren.
4. Ook bij het afplaggen wordt gewerkt in een droge periode en rijden de machines op half-zachte
(dubbellucht) banden of bredere rupsen. De kraan wordt bediend door een ervaren machinist die
de opdracht krijgt het microreliëf zoveel mogelijk intact te houden en de minerale bodem niet/zo
weinig mogelijk te roeren (plaggen beperken tot de strooisellaag).
Ook tijdens deze werken gebeurt een prospectie door een gekwalificeerd archeoloog met aantoonbare ervaring in waardering van gelijkaardige prehistorische sites via boringen. Indien tijdens
het plaggen zones met een opvallende densiteit aan lithisch materiaal gedetecteerd worden,
vermijdt men verder afplaggen van deze vindplaats. Ook van deze locaties worden de coördinaten ingemeten met gps en total station. De strooisellaag op de deze zones kan niet verwijderd
worden vooraleer hier een volwaardig archeologisch onderzoek is uitgevoerd. Ook deze zones
worden voor het verder verloop van de werken afgebakend.
5. De visuele afbakening wordt niet langer dan noodzakelijk voor de werken aangehouden, gezien het niet de bedoeling is schattenzoekers allerhande hiermee de weg te wijzen. Behoud in
situ blijft het ultieme doel.
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Bijlage 5:
Adviezen en participatie van de bevolking

Participatie
Op zaterdag 23 april was er tussen 9h30 en 12h15 een geleide wandeling voor de bevolking in het Muziekbos (start vanaf kruispunt Boekzitting-Kanarieberg).
Er waren 7 personen aanwezig op deze wandeling.
De belangrijkste zones werden bezocht en werd er toelichting gegeven over de waarden
van het gebied en het geplande beheer.
Tijdens de wandeling werden enkele belangrijke opmerkingen geformuleerd, zie hiervoor
verder Bijlage 6.

Adviezen
•

Op zitting van 8 augustus 2011 heeft het College van Burgemeester en Schepenen
van de stad Ronse de toegankelijkheidsregeling van het Muziekbos gunstig geadviseerd.

•

Op 5 augustus 2011 heeft de Jeugdraad van de stad Ronse de toegankelijkheidsregeling van het Muziekbos gunstig geadviseerd.
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Bestuur der Stad Ronse
Uittreksel
uit het proces-verbaal van de zitting van het College dd. 08 augustus 2011
Agnès Van Crombrugge

12. Muziekbos - uitgebreid bosbeheerplan - toegankelijkheidsregeling - mobiliteit.
Gelet op de nota 2011/068 van de milieudienst over het uitgebreid bosbeheerplan (UBP)
Muziekbos, de toegankelijkheidsregeling en het voorstel van mobiliteitsplan voor het
Muziekbos en omgeving;
Overwegend dat het Agentschap voor Natuur en Bos het college van burgemeester en
schepenen vraagt kennis te nemen van het uitgebreid bosbeheerplan, advies uit te brengen
over de toegankelijkheidsregeling en het mobiliteitsplan goed te keuren;
Gelet op het verslag van de verkeerscommissie van 8 juli 2011;
BESLIST:
1) Kennis te nemen van het uitgebreid bosbeheerplan Muziekbos en de in het UBP
voorgestelde visie en maatregelen
2) Principieel akkoord te gaan met de toegankelijkheidsregeling
(toegankelijkheidsreglement + kaarten 4.3.a en 4.3b)
3) Principieel akkoord te gaan met de voorstellen van de mobiliteitsstudie “scenario
autoluw” zoals voorgesteld en bijgestuurd op de verkeerscommissie van 8 juli 2011
4) Principieel akkoord te gaan met het voorstel tot verbinden van de Fiertel met de
Trochstraat
5) Akkoord te gaan met het saneren van de lozingspunten in Bos Ter Eecken en
Muziekbosstraat
6) De toegankelijkheidsregeling voorafgaandelijk te bespreken met Maarkedal alvorens
een informatievergadering te beleggen met de buurt.
Voor administratief gevolg:
Voor uitvoering:
Ter informatie:
Pers:

Milieu
Pol
De stadssecretaris,

L. Vandekerkhove.

1
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Bijlage 6:
Verslag openbaar onderzoek
Het openbaar onderzoek voor het Uitgebreid bosbeheerplan Muziekbos liep van
18 april 2011 tot 16 mei 2011.
Het openbaar onderzoek werd aangekondigd op de websites van de stad Ronse
en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (zie verder) en op deze websites kon ook de volledige versie van het eindontwerp van het uitgebreid bosbeheerplan Muziekbos worden gedownload.
De eindontwerpversie van het UBP Muziekbos lag tijdens het Openbaar onderzoek ook analoog ter inzage bij het Agentschap voor Natuur en Bos (Van Eyckstraat 2-6, 9000 Gent) en op de Milieudienst van de stad Ronse (Grote Markt 12, 9600
Ronse).
Tijdens de openbaar onderzoek werden er geen opmerkingen schriftelijk ingediend.
Wel werden er tijdens de geleide wandeling op 23 april 2011 enkele opmerkingen geformuleerd, namelijk:


Opmerking 1: vermelden van de landschappelijke waarde van de kathedraalbestanden van Beuk in het Muziekbos;



Opmerking 2: geen kleine groepenkappen meer in de reliëfrijke zones met kathedraalbestanden van Beuk en dus behoud van homogeniteit van dergelijke bestanden;



Opmerking 3: er wordt positief gereageerd op de omvorming van de naaldhoutbestanden rond de Geuzentoren naar een meer halfopen gebied (wastine).

Tijdens een overleg op 12 juni 2011 met de regiobeheerder en boswachter werden deze
opmerkingen besproken en werd beslist:
Opmerking 1:
Aanpassing beheerplan: onder het hoofdstuk doelstellingen wordt bij de Algemene visie
(punt 3.1.2) bijkomend vermeld:
6. Behoud en herstel van de landschappelijke kwaliteit van het Muziekbos en omgeving
door ontwikkeling van wastinelandschap rond Geuzentoren en behoud van een deel van
de meest typerende ‘kathedraalbestanden’ met Beuk.

Op kaart 3.1 Gebiedsvisie wordt bijkomend de zones waar de kathedraalbestanden zullen worden behouden expliciet vermeld en wordt bij de kapregeling ook verwezen naar
deze afgebakende zones.
Opmerking 2:
Aanpassing beheerplan: komt overeen met zones zoals vermeld in opmerking 1. Dus in
de zones waar de kathedraalbestanden worden behouden, wordt enkel hoogdunning
uitgevoerd met kap van individuele bomen en niet met kleine groepenkappen.
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Bijlage 7:
Toegankelijkheidsregeling
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Agentschap voor Natuur en Bos
Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring van de toegankelijkheidsregeling voor het Muziekbos, gelegen op het grondgebied van
de stad Ronse

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS,
Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 7
december 2007, artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008 en artikel 14, gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 en 30 april 2009;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, gewijzigd bij Besluit van de
Vlaamse Regering van 3 juli 2009;
Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2006 tot regeling van specifieke
en aanvullende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern
verzelfstandigd agentschap voor Natuur en Bos, art 9, 14°, toegevoegd bij ministerieel besluit van 30 november 2009;
Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en
schepenen van de stad Ronse, gegeven op 8 augustus 2011;
Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van de Jeugdraad van de stad Ronse,
gegeven op 5 augustus 2011;
Gelet op de opmerkingen en bezwaren geformuleerd tijdens de consultatie van 18 april
2011 tot 16 mei 2011;
BESLUIT:
BESLUIT:
Art. 1. – Toepassingsgebied
1.1.

Deze regeling is van toepassing op het domeinbos Muziekbos op het grondgebied van de stad Ronse.

1.2.

Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de
bijgaande kaart.

1.3.

De regeling is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in
het kader van het toezicht of het beheer van het gebied.

1.4.

Zij is niet van toepassing op risicovolle activiteiten, bedoeld in artikel 2, § 3
van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende
de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten.
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Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen
2.1.

De toegankelijkheid wordt geregeld door bijgaande kaart met legende, die
integraal deel uitmaakt van deze regeling. De gebruiksmogelijkheden en verbodsbepalingen zijn aangeduid met borden in het gebied en aan de ingangen
ervan.

2.2.

Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de beheerder of
het Agentschap om het geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieen bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het jaar door toegankelijk in de
mate zoals in deze regeling bepaald.

Art. 3. – Gebruik
3.1.

De wegen die op de kaart als wandelweg zijn aangeduid, zijn uitsluitend toegankelijk voor voetgangers, en voor honden aan de leiband tenzij anders
aangegeven.

3.2.

De wegen die op de toegankelijkheidskaart als toegankelijk zijn aangeduid,
zijn enkel toegankelijk voor de desbetreffende categorieën weggebruikers. Op
wegen die voor verschillende gebruikersgroepen zijn bestemd, hebben voetgangers steeds voorrang op de andere gebruikers – tenzij anders aangegeven. Weggebruikers dienen dan ook overeenkomstig deze bepaling te handelen.

3.3.

Alle gebruiksvormen met een sport- of wedstrijdkarakter of georganiseerde
manifestaties zijn enkel toegestaan mits voorafgaande toestemming van het
Agentschap voor Natuur en Bos.

Art. 4. – Beschermingsvoorschriften
4.1.

Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te
brengen aan de infrastructuur of de planten. Het is verboden bloemen, paddestoelen, vruchten of noten te plukken of mee te nemen. Het is tevens verboden om in het gebied storende dieren of planten uit te zetten of in te brengen. Het is verboden geschriften uit te hangen of te verspreiden, afvalstoffen
achter te laten of voorwerpen in de poelen en bronbeken te werpen.

4.2.

De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten
bij georganiseerde activiteiten onder meer wegmarkeringen die worden aangebracht, binnen de 24 uren na beëindiging van de betrokken activiteit worden verwijderd.

Art. 5. – Aansprakelijkheid bij ongevallen
5.1.

De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het
Agentschap, zodat het Agentschap gebeurlijk beroep zou kunnen doen op zijn
polis Burgerlijke Aansprakelijkheid.

5.2.

Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krachtige wind, is op eigen risico, zodat het Agentschap niet kan worden aangesproken voor de vergoeding van de schade. Hetzelfde geldt in geval van een
door deze regeling of andere wetgeving niet-toegelaten gebruik van het gebied.

Art. 6. – Onderrichtingen
Toezichthouders zoals bedoeld in artikel 8.2. kunnen bezoekers omwille van
de veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming
van de wilde flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten zich ge-
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dragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zonodig, desnoods met behulp van de openbare macht, uit het gebied gezet worden.
Art. 7. – Afwijkingen
De beheerder kan afwijkingen op de artikelen 2 en 3 van deze regeling toestaan, voor zover het geen risicovolle activiteiten betreft, bedoeld in artikel 2,
§ 3, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. Alle aanvragen tot afwijking moeten tenminste 30 dagen vooraf schriftelijk - al dan
niet d.m.v. een elektronische drager – aan het Agentschap worden ingediend.
Art. 8 – Handhaving
8.1.

De handhaving van deze regeling gebeurt volgens de regels bepaald in titel
XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid.

8.2.

Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast: de personen die
op grond van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en zijn uitvoeringsbesluiten belast zijn met het toezicht op
de naleving van de natuurbehoudswet, het bosdecreet en het natuurdecreet

Art. 9 – Bekendmaking
9.1.

Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

9.2.

De stad Ronse houdt deze regeling ter inzage van de bevolking.

Brussel,
De administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos,

Marleen Evenepoel
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1 Inleiding
Deze studie verloopt in opdracht van de Vlaamse Overheid, Agentschap voor Natuur en Bos. Het
Agentschap wil met deze studie een aantal basisfacetten onderzoeken om een beter inzicht te krijgen in
de mobiliteit in en rondom het boscomplex. Daarnaast wil het Agentschap concrete aanbevelingen
genereren voor realistische oplossingen. De mobiliteitsanalyse loopt parallel met de opmaak van het
Bosbeheersplan.
Deze nota is het sluitstuk van de mobiliteitsanalyse en bevat:



een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de eerste twee tussentijdse rapporten.
(Voor de volledige en gedetailleerde resultaten verwijzen we naar het eerste en tweede
tussentijds rapport.)
aanbevelingen en maatregelen.
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2 Omschrijving van het Muziekbos
2.1

Algemeen

Het Muziekbos is een belangrijke troef voor de stad Ronse. Het is een prachtige, haast mythische plek,
die levens- en belevingskwaliteit biedt aan de omwonenden, inwoners van Ronse en bezoekers uit de
ruime omgeving. Het bos trekt aan, en de aantrekkingskracht is voelbaar van op grote afstand.
Velen gebruiken het bos, elk op hun eigen manier: alleen of in groep, om te genieten of om door te
rijden, elke dag of één keer in het leven,... Sommigen wonen er, anderen komen er op vakantie.
Het bos kent relatief weinig georganiseerd aanbod: geen zwembad, geen minigolfterrein, geen
kabelbaan, geen speeltuigen,… Zeker voor de familiereiziger is het georganiseerde aanbod beperkt.
Een bos, een weg er dwars door, een taverne op de top en een jeugdherberg aan de voet. Dat is het zo
wat.
Het Muziekbos is op vele plaatsen een open bos waardoor het zeer toegankelijk is. Daardoor wordt die
ruimte op sommige dagen door het publiek ingenomen op een manier die het bos niet verdraagt. Ook al
omdat niet altijd duidelijk is wat de gedragsregels zijn in het bos.
Anderzijds is het bos ook een gebied dat meer is dan bos alleen: open bossen wisselen af met open
velden, holle wegen, kronkelende paadjes, verrassende hoekjes, fascinerende villa’s en weidse
vergezichten. De drukbezochte top van de berg is dan ook maar een fractie van wat het bos en de
omgeving te bieden hebben.

2.2

Recreatiemogelijkheden

Het Muziekbos is een bos waar mensen kunnen komen wandelen, fietsen, mountainbiken, paardrijden,
quad rijden… Ook horecabezoek is mogelijk. Er is een speelzone zonder speeltoestellen. De
afbakening van deze speelzone is niet duidelijk. Daarnaast is er in de onmiddellijke omgeving van het
bos een ruim aanbod aan verblijfstoerisme.
Wat betreft voorzieningen is het Muziekbos slechts beperkt uitgebouwd. Geen onthaalcentrum, geen
geleiding van bezoekersstromen, geen speelzone met toestellen, geen sanitaire voorzieningen,
beperkte picknick mogelijkheden,… In die zin is het bos nog redelijk “puur”. Wel zijn er een aantal
bewegwijzerde routes.

2.3

Activiteiten

Het Muziekbos kent heel wat activiteiten. We maken het onderscheid tussen:




evenementen of manifestaties die bezoekers uit de ruime omgeving aantrekken
georganiseerde activiteiten (groepen)
initiatieven van bezoekers: activiteiten in kleine kring

Evenementen
Zonder uitzondering zijn dit tochten die door het Muziekbos trekken. Voor wielertoerisme en tochten met
gemotoriseerd verkeer is dit meestal de as Kanarieberg-Rijkswachtdreef. Ook voor de Fiertelommegang
is dit de gevolgde route. In 2009 werden 9 activiteiten met gemotoriseerd verkeer geregistreerd, 7
fietstochten (of mountainbike) en 3 wandeltochten. Wandeltochten en mountainbiketochten gebruiken
doorgaans andere paden of wegen dan de centrale as.
Wellicht zijn er ook nog een deel niet geregistreerde evenementen.
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Voor een gedetailleerd overzicht van de geregistreerde evenementen in 2009 verwijzen we naar het
eerste tussentijds rapport.
Georganiseerde activiteiten
Dit zijn activiteiten in groepsverband die worden georganiseerd door een club, school of vereniging
vooral voor de eigen leden
Voorbeelden daarvan zijn:







Schooluitstappen: scholen uit de ruime omgeving komen naar het muziekbos als schooluitstap.
Meestal wordt een touringcar ingelegd en wordt vooral de speelzone gebruikt. Er zijn geen
schattingen beschikbaar van hoeveel scholen naar het Muziekbos komen als uitstap.
Georganiseerde wandelingen door wandelclubs: het aantal van deze wandelingen is moeilijk te
schatten.
Fietstochten georganiseerd door wielerclubs waarbij via de centrale as wordt gereden. Tijdens
het wielerseizoen passeren er in het weekend dagelijks verschillende groepen.
Jeugdbewegingen: de jeugddienst van de stad Ronse organiseerde bij de jeugdverenigingen
van Ronse een enquête over o.a. het gebruik van het Muziekbos.
De jeugddienst van Ronse organiseert jaarlijks een aantal uitstappen naar het Muziekbos.
Ruiterverenigingen uit de buurt organiseren per jaar een 5-tal tochten in groep door het bos.

Initiatieven van bezoekers
Het Muziekbos wordt natuurlijk ook door talloze mensen gebruikt als ontspanningsplek alleen of in
kleinere kring. Hieronder vallen wandelingen al dan niet met horecabezoek, fiets en
mountainbiketochten, maar ook quad- en motorritjes. In hoofdstuk 8 wordt hier dieper op ingegaan.

Eindrapport mobiliteitsanalyse Muziekbos Ronse

6

3 Planningscontext
Voor een volledig overzicht van de planningscontext verwijzen we naar het eerste en tweede tussentijds
rapport.
Als belangrijkste elementen kunnen worden geselecteerd:














In het mobiliteitsplan Ronse (2004) worden de Ninoofsesteenweg (N48) geselecteerd als een
secundaire weg type II, de Ommegangstraat en de as Kanarieberg – Rijkswachtdreef zijn
lokale wegen type II (ontsluiten op lokaal niveau).
In het Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen krijgt Ronse een belangrijke en te versterken
functie als toeristische en recreatieve pool in de Vlaamse Ardennen.
In het Ruimtelijk Structuurplan Ronse wordt het Muziekbos wordt samen met het stadscentrum
omschreven als de belangrijkste toeristische trekpleisters van de stad. Er wordt binnen het
GRS gepleit om de verblijfsaccommodatie rond de jeugdherberg De Fiertel verder uit te
bouwen.
In het Strategisch beleidsplan “Genieten midden de groene heuvels wordt het vrijwaren van de
natuurgebieden van milieuverstoring door gemotoriseerd verkeer als doelstelling
vooropgesteld.
In het Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan (GNOP) wordt het Muziekbos gecategoriseerd
als A-gebied (waardevolste delen). De randen van het Muziekbos worden ingedeeld bij de Bgebieden.
In het toeristisch beleidsplan Ronse wordt de opmaak van een masterplan voor de zone
IJsmolen (jeugdherberg Fiertel) voorzien. De stad wil ook het Muziekbos belevenisvoller
maken. Er wordt gedacht aan het sterker profileren van de Geuzentoren, profilering als
“klankenbos”, het in de verf zetten van mythen en sagen,… Ook een betere ontsluiting van het
Muziekbos met het openbaar vervoer, te voet of met de fiets vanuit het centrum is een ambitie
uit het beleidsplan Toerisme.
Het Waals gewest samen met intercommunale Ideta gaven opdracht tot een
haalbaarheidsstudie met als doel de realisatie van een fiets- en wandelpad (Ravel) op de oude
spoorwegbedding lijn 87, tussen Flobecq, Ellezelles en de taalgrens. Indien deze gerealiseerd
wordt is er een interessante verbinding tussen Ronse en Ellezelles ten zuiden van het
Muziekbos mogelijk indien de spoorwegbedding op grondgebied van Ronse ook toegankelijk
wordt gemaakt voor fietsers.
In het Speelweefselplan wordt gepleit voor een goed uitgebouwde avontuurlijke speelplek in
het Muziekbos. Daarnaast wordt het pleintje op knooppunt van de SavooistraatMuziekbosstraat-Drieborrebeekstraat-Populierstraat aangeduid als potentieel wijkgericht
speelpleintje en versterking van de Groene Vinger.
De Adviesnota Trage Wegen is een opstap naar een actieplan met acties op korte,
middellange en lange termijn waarbij verdwenen of ontoegankelijke wegen opnieuw
toegankelijk worden gemaakt.

4 Bereikbaarheidsprofiel
4.1

Te voet

Het Muziekbos is te voet bereikbaar via een netwerk van wegen en paden.
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Van aan het station van Ronse is het ongeveer 1 uur stappen (4,9km) tot de Boekzitting. De route via
de Beekstraat is zeer aangenaam. Het gedeelte via de Savooistraat is door het ontbreken van
voetpaden en het relatief drukke verkeersbeeld een knelpunt.
Vanuit Louise-Marie is er een aangenaam alternatief voor de Rijkswachtdreef via een wandelpad. Via
dit pad is het 7 tot 10 minuten stappen tot de Boekzitting. Het bos is via dit pad niet toegankelijk voor
rolstoelen en kinderwagens.
Van aan de bushalte Schoonboekstraat (Ninoofsesteenweg) is het circa 30 minuten stappen (1,9km
bergop) tot de Boekzitting via de Kanarieberg. Er is gedeeltelijk, een iets langer maar veel aangenamer
alternatief voor de Kanariebergstraat via de Trogstraat (niet voor rolstoelen en kinderwagens).
Ook vanuit de Fiertel is de verbinding met het bos, via de Kanarieberg, niet ideaal. Een
voetgangersverbinding tussen de zone Fiertel en de Trogstraat is een ontbrekende schakel.
Een aantal interessante verbindingen (trage wegen) in de onmiddellijke omgeving zijn in de loop der
jaren verdwenen of niet meer toegankelijk.
Voor de Kafhoek is er geen goede verbinding met het Muziekbos. Van daar uit moet ofwel de
Savooistraat ofwel de Ommegangstraat genomen worden. De (momenteel niet toegankelijk) trage weg
tussen de Rijkswachtdreef en de Wijngaarddreef (nr.252) en de verbinding van deze weg met
respectievelijk de Savooistraat en de Muziekbosstraat kan hier soelaas bieden. Een alternatief voor
deze verbinding kan de (niet toegankelijke) trage weg tussen de Kafhoek en Maneschijn zijn.
Ten zuiden van de N48 is er (de niet toegankelijke) voetweg 60 die een verbindingsmogelijkheid kan
vormen tussen de spoorwegbedding (RAVel) en de voet van de Kanarieberg.
Voor een gedetailleerd overzicht van de trage wegen verwijzen we naar het eerste tussentijds rapport.
Signalisatie zachte weggebruikers
Er is geen signalisatie aanwezig specifiek voor zachte weggebruikers. Met name aan het E.
Soudanplein (rotonde) wordt het Muziekbos enkel aangeduid via de Ninovestraat, terwijl vanaf die
locatie natuurlijk de Beekstraat de aangewezen route is voor de zachte weggebruikers.

Foto 1: signalisatie aan rotonde Veemarkt

4.2

Fiets

Er zijn weinig fietsvoorzieningen in de omgeving van het Muziekbos. Enkel op N48 ligt een vrijliggend
fietspad.
Vanuit het centrum van Ronse is de route via de Beekstraat de evidente verbinding. De Savooistraat is
door het ontbreken van fietspaden en het relatief drukke verkeersbeeld een knelpunt in deze belangrijke
route. De Delfossestraat, die aantakt op de Beekstraat is een interessante aanvullende route vanuit het
noorden van de stad. De Delfossestraat is momenteel niet toegankelijk voor fietsers (verkeersbord C3).
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De Veemarkt functioneert als een fiets-inrij-punt: het is een startpunt voor fietstochten (waaronder het
knooppuntennetwerk), heeft een informatiebord met routes en beschikt over gratis parkeergelegenheid.
Om het bos te bereiken vanuit de ruimere omgeving zijn de routes van het Fietsnetwerk Vlaamse
Ardennen (knooppuntennetwerk van Toerisme Oost-Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen) het
meest aangewezen. De recreatieve routes zijn relatief rustig en bieden een alternatief voor de grote
steenwegen.
Voor een overzicht van de mogelijke routes verwijzen we naar het eerste tussentijds rapport.
Een belangrijk knelpunt dat enkel via een grote omweg via andere knooppunten kan vermeden worden,
is het gedeelte tussen knooppunt 23 en 28. Ook buiten de knooppuntenroute is er geen valabel
alternatief. Op dit stuk worden de fietsers via de Zandstraat en de Ommegangstraat gestuurd (N425).
Deze wegen zijn te druk, te smal en te gevaarlijk om als recreatieve fietsroute te dienen. Dit is zeer
onaangenaam en gevaarlijk fietsen. Een alternatief is de route via het zuiden van de stad Ronse: 14,
17, 24, 29, 41, 44, 42..
Een interessante mogelijkheid voor fietsers vanuit het zuiden (Ellezelles, Flobecq,…) is de verbinding
via de oude spoorlijn 87. Het Waalse Gewest wil deze bedding opnemen in het RAVel netwerk. Het
toegankelijk maken voor fietsers van het deel van de bedding tussen de taalgrens en het centrum van
Ronse kan dit netwerk versterken. De verbinding tussen het Muziekbos en spoorlijn 87 kan via
Schoonboeke gerealiseerd worden. Knelpunten in deze verbinding is de oversteek van de
Ninoofsesteenweg (N48).
Andere knelpunten voor fietsers zijn de snelheden van auto’s op de Kanarieberg en de Rijkswachtdreef
en het gebrek aan voorzieningen in en rond het Muziekbos (fietspaden, stallingen,…)

4.3

Te paard

Het Muziekbos is door het netwerk aan wegen en paden in de omgeving goed bereikbaar voor ruiters.
Het Muziekbos wordt door ruiters op twee manieren gebruikt.
Enerzijds zijn er ruiters die individueel of in kleine groep tochtjes maken in het bos. Deze mensen
vertrekken van thuis uit, in de onmiddellijke omgeving van het Muziekbos.
Anderzijds organiseert de ruitervereniging St. Rochusruiters af en toe tochten in en rond het bos waarbij
andere ruiterverenigingen uit de ruime omgeving worden uitgenodigd. Dit gaat dan over groepen van 30
tot 40 ruiters. In 2010 werden er een 5-tal van dergelijke tochten in en rond het bos gepland. De
onmiddellijke omgeving van het Muziekbos wordt bijna niet gebruikt als vertrekplaats. Indien ruiters met
de gesloten aanhangwagen naar het Muziekbos komen wordt het paard meestal gelost bij bevriende
ruiters in de onmiddellijke omgeving of aan de parking in Louise-Marie.
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Foto 2: lossen van paard in Louise Marie

Er zijn geen menspistes in het Muziekbos. De dichtstbijzijnde ligt in Maarkedal. Er liggen geen maneges
binnen de invloedssfeer van het bos.
Er zijn in de omgeving van het bos of in Ronse geen verblijfsadressen waar paardenliefhebbers mét
paard terecht kunnen. Die zijn er wel in de meeste gemeenten in de Vlaamse Ardennen
(Geraardsbergen, Maarkedal, Oudenaarde, Gavere, St-Lievens-Houtem, Zwalm, Wortegem-Petegem,
Herzele,…).

4.4

Bus

Het Muziekbos is bereikbaar via volgende haltes in de buurt van het Muziekbos.
Halte Schoonboekstraat
Deze halte is gelegen op de N48 vlakbij het kruispunt met de Kanarieberg. Aan deze halte stoppen de
bussen 21 tot 25 (De Lijn) Zottegem-Ronse. Zowel in de week als in het weekend kent deze halte in
beide richtingen een bediening van ongeveer 1 bus per uur. De duur van de rit van aan het station van
Ronse tot aan de halte Schoonboekstraat is 10 minuten. Van aan het station van Zottegem is dit 30
minuten. Ook bus 87B (TEC) Edingen-Lessen-Ellezelles-Ronse stopt aan deze halte met een frequentie
van 3 bussen per dag.De halte wordt ook bediend door belbus 75 (Ronse).
Halte Fiertel
Deze halte aan de jeugdherberg wordt enkel bediend door belbus 75 (Ronse). Deze belbus doet ook
het station van Ronse aan. De belbus kan stoppen aan alle haltes in het belbusgebied Ronse (dus ook
aan het station) maar dient wel vooraf gereserveerd te worden via de belbuscentrale. Het aantal
plaatsen is beperkt. De belbus is toegankelijk voor rolstoelen.
Halte Etikhove Louise-Marie kerk
Deze halte is gelegen aan de kerk van Louise-Marie. De halte wordt bediend door lijnbus 61 (De Lijn)
Ronse-Oudenaarde met een frequentie van 1 per uur op weekdagen en zaterdag. Op zondag is er geen
bediening en is men aangewezen op de belbus om Louise Marie te bereiken. Van het station van
Ronse tot aan deze halte is het 10 minuten, van het station van Oudenaarde tot deze halte is het een
kleine 30 minuten.
De halte wordt ook nog bediend door belbussen 75 (Ronse) en 60 (Maarkedal – Ronse).
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Er zijn geen Groene Halte wandelingen in het Muziekbos.
Trein
Het treinstation van Ronse ligt op de lijn Gent-Sint-Pieters - Oudenaarde - Ronse. In de week is er een
frequentie van 1 trein per uur (+ in de spits extra P-treinen). In het weekend is er slechts een frequentie
van 1 trein om de 2 uren.
Het treinstation van Oudenaarde ligt op de lijn en Brussel – Kortrijk – Poperinge, die een hogere
frequentie kent. Het treinstation van Zottegem ligt op het kruispunt van twee lijnen: de lijn Brussel –
Kortrijk – Poperinge en de lijn Gent – Geraardsbergen.
Vanuit deze stations kan het Muziekbos bereikt worden met de bus (zie 4.4). Daarom is het, afhankelijk
van de herkomst of uur van vertrek, soms sneller om niet via station Ronse, maar wel via het station
van Oudenaarde of Zottegem te reizen.
De aansluiting tussen trein en bus aan het station van Ronse in de week is goed (max 10 min
wachttijd). In de week is men bv. van Gent-Sint-Pieters op 1u06 in Louise-Marie met het openbaar
vervoer (overstap trein-bus aan het station van Ronse). Voor de terugweg via de zelfde route heeft men
1u02 nodig. Op zaterdag loopt de snelste verbinding (1u05) via het station van Oudenaarde (maar
slechts 1x per twee uur). Voor de terugweg is dit 1u05. Op zondag is er geen aansluiting naar Louise
Marie (wegens geen bediening door lijn 61) tenzij met de belbus. Op zondag is er wel een verbinding
tussen het station van Ronse via lijn 21 naar halte Schoonboek. Om de twee uur is men in het weekend
vanuit Gent relatief snel aan deze halte (1u09).

4.5

Auto

Het Muziekbos is vlot bereikbaar met de auto:




vanuit Gent en Oudenaarde via de N60 en de N424;
vanuit Zottegem via de N454;
vanuit Brakel en Ninove via de N48.

Via de Kanarieberg, de Rijkswachtdreef en de Bosrede kan men tot in en zelfs dwars door het bos
rijden. Deze wegen worden gedeeld met zachte weggebruikers.
Parkeren kan op verschillende locaties: de grootste parking bevindt zicht aan de kerk van Louise-Marie.
Een alternatief is de parking van Taverne de Boekzitting. Ook aan de Fiertel en het Ruddershof zijn
aangelegde parkings (enkel voor klanten).
Anderzijds is het ook toegelaten om in het bos langs de centrale as (Rijkswachtdreef) te parkeren.
Bewegwijzering
Er staan wegwijzers “Muziekbos” langs de belangrijkste toegangswegen tot het Muziekbos: aan het
kruispunt van de N60 met de Ommegangstraat, aan het kruispunt van de Rijkswachtdreef met de
Ommegangstraat, aan het kruispunt van de Ommegangstraat met de Nitterveldstraat en aan het
kruispunt van de Ninoofsesteenweg met de Kanarieberg. Deze bewegwijzering leidt de bezoekers tot in
het bos. Er is geen verwijzing of bewegwijzering naar de parking van bv. Louise Marie.
Er ontbreekt een pijl op de N60, komende van Oudenaarde, om bezoekers links de N425
(Ommegangstraat) in te laten draaien. Ook op het kruispunt Ronsestraat x Koekamerstraat staat geen
bewegwijzering.
De bewegwijzering is niet uniform zoals bijgaande foto’s illustreren.
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Foto 4: signalisatie aan Ninoofsesteenweg

4.6

Foto 3: signalisatie aan Rijkswachtdreef

Routeplanners

Het Muziekbos is als bestemming niet gekend in de meest frequente internet routeplanners. Indien
“Muziekbos” als zoekterm wordt ingegeven, wordt de bezoekers naar de Muziekbosstraat geleid.
Ook de routeplanners van De Lijn en de NMBS kennen het Muziekbos niet als bestemming.
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5 Toegankelijkheidsprofiel
5.1

Te voet

Het Muziekbos is voor voetgangers zeer toegankelijk. Het is op vele plaatsen een open bos en zelfs
sommige private stukken zijn toegankelijk. Een netwerk van wegen en paadjes maakt het voor
voetgangers een zeer aangenaam gebied om in te wandelen. Het is echter niet altijd duidelijk voor
voetgangers welke zones/wegen wel of niet toegankelijk zijn.
De toegang tot het bos vanuit Louise-Marie is niet bruikbaar voor rolstoelen of kinderwagens.
Een ander knelpunt is het gebrek aan een kleine lus vanuit taverne Boekzitting voor wandelaars die
slechts een kleine wandeling willen maken of die minder goed te been zijn.

5.2

Fietsers

Voor fietsers is het Muziekbos enkel toegankelijk via de Kanarieberg, Rijkswachtdreef, Bosrede en St.
Pietersbosstraat/Boekzittingstraat. Al deze toegangswegen hebben een gelijkaardig profiel: 350cm à
370cm. Enkel de Bosrede is smaller en heeft een profiel van 250cm. Ter hoogte van de speelzone heeft
de Rijkswachtdreef een breder profiel (490cm). De steile hellingen maken dat het enkel voor de
geoefende fietser haalbaar is. De toegang via de noordzijde (Rijkswachtdreef en
St.Pietersbosstraat/Boekzittingstraat) is minder steil dan de zuidzijde (Bosrede en Kanarieberg).
Een belangrijk knelpunt voor fietsers is dat de wegen worden gedeeld met het autoverkeer. Door het
smalle wegprofiel en door de dubbelrichting en het snelheidsregime ontstaan er conflicten tussen
fietsers en auto’s. Het is niet aangenaam fietsen maar bovenal is het onveilig. Vooral conflicten tussen
dalende fietsers (aan hoge snelheid) en stijgend autoverkeer zijn gevaarlijk, met name op de
Kanarieberg en de Bosrede. In het bijzonder moeten conflicten tussen auto’s en groepen wielertoeristen
worden vermeld. De snelheid van de wielertoeristen, snelheid van de auto’s, de smalle, vaak bochtige
wegen zijn een zeer gevaarlijke combinatie.

5.3

Mountainbikers

Voor mountainbikers is het bos een stuk toegankelijker omdat zij ook kleinere paden en wegen kunnen
gebruiken dan de andere fietsers.
Er lopen in en rond het bos twee MTB-routes van Bloso (zie eerste tussentijds rapport). Slechts een
beperkt deel van deze routes loopt door het eigenlijke bos. De blauwe lus loopt via de Muziekbosstraat,
de rode lus via de Muziekbosstraat en de Bosrede.
Knelpunten voor mountainbikers:





Er kan in het bos zelf geen lus worden gemaakt. De Bloso-routes gebruiken slechts een
beperkt stukje van het bos.
Het is voor mountainbikers niet altijd duidelijk welke wegen en paden wel, en welke niet mogen
gebruikt worden.
Verharde wegen (bv. Bosrede op de rode lus) zijn niet interessant voor mountainbikers: ze
bieden weinig uitdaging en ze worden gedeeld met gemotoriseerd verkeer.
Er is in het Muziekbos een gebrek aan een meer technisch parcours.
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5.4

Quads

Het bos is toegankelijk voor quads via de Bosrede, Kanarieberg, Rijkswachtdreef en StPietersbosstraat/ Boekzittingstraat. Ook op sommige wandelwegen wordt met quads gereden bv. het
eerste deel van de voetwegel tussen Louise-Marie en de Boekzitting.
In het bos werden op diverse plaatsen obstakels gelegd om quads te weren.

Foto 5: hindernissen voor quads

5.5

Ruiters

Voor ruiters is het bos zeer toegankelijk. Zij kunnen en mogen op alle openbare wegen en paden.
Hindernissen die worden voorzien voor quads zijn voor paarden geen probleem.
Er zijn geen uitgestippelde routes voor ruiters. Omdat het bos vrijwel uitsluitend gebruikt wordt door
ruiters die het bos kennen, is daar momenteel ook geen behoefte aan.

5.6

Rolstoelen en kinderwagens

Voor rolstoelen en kinderwagens is het bos maar heel beperkt toegankelijk.
De vele onverharde bospaden zijn voor rolstoelen en kinderwagens niet toegankelijk, niet alleen omwille
van het ontbreken van gepaste verharding maar op vele paden ook omwille van de steile hellingen.
Enkel op de verharde wegen (Kanarieberg, Boekzittingdreef, Rijkswachtdreef, Bosrede) is het bos
toegankelijk. Omdat deze wegen gedeeld worden met autoverkeer is er op drukke dagen weinig
belevingswaarde voor deze gebruikers.
Ook het ontbreken van een aangepaste toegang tot het bos vanaf de parking Louise Marie is een
knelpunt. Het wandelpad is niet toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens.

5.7

Auto

De auto heeft toegang tot het bos via de St.Pietersbosstraat/Boekzittingstraat (370cm wegprofiel), de
Kanarieberg (360cm), de Rijkswachtdreef (350cm) en de Bosrede (280cm). De Rijkswachtdreef ter
hoogte van de speelzone heeft een profiel van 490cm.
Al deze wegen zijn dubbele richting, ondanks het soms erg smalle wegprofiel (vooral Bosrede en
Kanarieberg), en ondanks het gedeeld gebruik met zachte weggebruikers.
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De St. Pietersbosstraat/Boekzittingstraat wordt met een bord aangegeven als doodlopend maar men
kan er zonder problemen doorrijden.
Alle wegen in het bos maar ook in de omgeving hebben snelheidsregime 90 km/u. Enkel op de N454
geldt snelheidsregime 70km/u. Gezien het wegprofiel, het gemengd gebruik (auto, fiets, voetgangers),
de hoge snelheden van fietsers en de vaak beperkte zichtbaarheid is dit problematisch.

5.8

Zwaar verkeer

Er is een tonnagebeperking (5 ton,uitgezonderd plaatselijk verkeer) op centrale as Kanarieberg en de
Rijkswachtdreef. Op de Bosrede en de Boekzittingstraat zijn geen beperkingen ingesteld.
Ook op de smalle wegen aan de zuidrand van het bos (Prolstraat, Hul,…) zijn geen
tonnagebeperkingen ingesteld. Er zijn meldingen van zwaar verkeer dat zich vast rijdt in deze wegen.
De Boekzittingstraat, de Kanarieberg, de Rijkswachtdreef en vooral de Bosrede en Ruddersveld
(toegang tot jeugdherberg de Fiertel) zijn zeer smal waardoor zwaar verkeer (leveranciers maar ook
doorgaand) in conflict komt met tegenliggers, fietsers en wandelaars.
Het wegprofiel van Ruddersveld (250cm) is problematisch voor de toegankelijkheid van de
jeugdherberg voor autocars. Het wegdek van het Ruddersveld zal heraangelegd worden in 2010-2011,
waardoor deze problemen zouden moeten opgelost zijn.
De aan de rand zijn verschillende landbouwbedrijven gevestigd. Voor het bereiken van de
landbouwgronden gebruiken zij vooral de Rijkswachtdreef, Kanarieberg en Boekzittingstraat. Op
onderstaande figuur worden deze routes in groen aangegeven. De Bosrede wordt weinig of niet door
landbouwvoertuigen gebruikt.

Figuur 1: tractorroutes

Eindrapport mobiliteitsanalyse Muziekbos Ronse

15

6 Inventarisatie routes
Volgende routes lopen in of in de omgeving van het Muziekbos.












Grote Route paden (wandelroutes: GR5 Oostende – Antwerpen, GR122 Hulst – Doornik,
GR129 Brugge – Dinant, Streek GR Vlaamse Ardennen)
Knooppuntennetwerk Omer Wattez (wandelroute)
T3-route (Wandelroute)
Muziekboswandelroute
Knooppuntennetwerk Toerisme Oost Vlaanderen (wandelroute)
De Fiertelroute (wandelroute)
Hermesroute (fietsroute)
Fietsnetwerk Vlaamse Ardennen (knooppuntennetwerk)
Mountainbikeroute Bloso
Bosleerpad (wandelroute)
Wandelroute aangeduid met witte paaltjes

Er zijn geen specifieke routes voor ruiters. Ruiters kunnen in principe alle openbare wegen en paden
gebruiken.
Voor een gedetailleerde omschrijving van de verschillende routes verwijzen we naar het eerste
tussentijds rapport.
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7 Inventarisatie van bestaande maatregelen
duurzame mobiliteit
7.1

Screening bereikbaarheidinformatie

Volgende media werken gescreend op beschikbare bereikbaarheidsinformatie:





Brochure: Ronse, stad met uitzicht : genieten midden in de groene heuvels
Website www.ronse.be en www.ontdekronse.be
Brochure Muziekbos wandelroute
Info Toeristische dienst Ronse

Voor een weergave van de bevindingen wordt verwezen naar het eerste tussentijds rapport.
Als besluit kan gesteld worden dat er geen multimodale bereikbaarheidsinformatie beschikbaar is: niet
in kaartvorm, niet in tekstvorm.

7.2

Bevraging toeristische diensten in de regio

De toeristische diensten van Ronse, Geraardsbergen, Oudenaarde, Kluisbergen, Brakel , Waregem en
het Maison du tourisme du tournaisis werden via een schriftelijke enquête bevraagd. Ook de dienst
toerisme Oost-Vlaanderen en de dienst toerisme Vlaamse Ardennen kregen deze enquête opgestuurd.
Het Muziekbos wordt door de omliggende toeristische diensten beperkt gepromoot, uitgezonderd door
de toeristische dienst van Ronse. Het bos wordt vooral aanbevolen voor wandel en fietstochten met de
Muziekbosroute als meest populaire. Er is amper bereikbaarheidsinformatie beschikbaar.
Voor een gedetailleerde beschrijving van de resultaten verwijzen we naar het eerste tussentijds rapport.

7.3

Fiets- en scooter verhuur toeristische dienst Ronse

Vanuit de toeristische dienst van Ronse worden fietsen verhuurd waarmee toeristen of dagrecreanten
zich naar het Muziekbos kunnen verplaatsen. Het aantal verhuringen op jaarbasis is beperkt en blijft de
laatste drie jaar redelijk constant. In 2007 waren er 64 verhuringen, in 2008 66 en in 2009 72
verhuringen.
Sinds de zomer 2010 verhuurt de toerisme van de stad Ronse ook elektrisch aangedreven scooters. De
toerist die deze scooters huurt kan kiezen uit verschillende arrangementen.

8 Mobiliteitsprofiel bezoekers
Voor het opstellen van het bezoekersprofiel werden drie verschillende enquêtes gehouden: een
enquête van de bezoekers van het bos, een enquête van de verblijfstoeristen en een enquête van de
horecauitbaters.
Voor een volledig overzicht van de onderzoeksopzet en de resultaten verwijzen we naar het tweede
tussentijds rapport.
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8.1

Enquêtering bezoekers Muziekbos

In totaal werden 676 enquêtes (voor 2024 bezoekers) afgenomen op 8 verschillende dagen in de
periode van april tot september: 2 weekdagen, 2 zaterdagen, 2 zondagen en 2 feestdagen.
Mobiliteitsprofiel
De overgrote meerderheid van de bezoekers (72%) komt met de auto naar het bos, 10% met de fiets en
9% te voet. Het openbaar vervoer wordt amper gebruikt; 1% komt met de trein, letterlijk niemand komt
met de bus. De 5% die met de autocar komen, bestaat uit enkele groepen.
41% van de bezoekers die met de wagen komen parkeren ter hoogte van de Boekzitting. Nog eens
20% ter hoogte van de speelzone, wat maakt dat meer dan 60% met de auto tot in het hart van het bos
rijdt. De parkings aan de rand van het bos worden gebruikt door 31% van de bezoekers die met de
wagen komen; 7% in Louise Marie en 24% aan de Fiertel/Ruddershof. 6% parkeert de wagen op
grotere afstand (Ronse; Ellezelles, Maarkedal, Schorisse,…).
27% van de bezoekers geeft aan dat ze bewegwijzering “Muziekbos” gevolgd hebben om in het bos te
geraken.
Herkomst bezoekers
27,4% van de bezoekers komt uit Ronse en 9,2% uit Gent.
De rest van de bezoekers kent een zeer grote ruimtelijke spreiding. Ze komen uit de regio naar het
Muziekbos (Oudenaarde, Brakel, Maarkedal, Ellezelles,…) maar ook vanuit verder afgelegen
gemeenten en andere provincies (Brussel, Antwerpen, Oostende, Veurne, Zandhoven, Huldenberg,…).
Tabel 1 geeft een overzicht van de herkomst volgens provincie. De grote meerderheid van de
bezoekers komt uit Oost-Vlaanderen. Opvallend is het relatief kleine percentage bezoekers uit het
vlakbij gelegen Henegouwen. Ook uit het buitenland komen bezoekers naar het Muziekbos.
Vlaams-Brabant+ Brussel
Antwerpen
Luik
Henegouwen
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen

5,9%
7,7%
0,1%
2,7%
16,7%
66,9%

Tabel 1: herkomst volgens provincie

Figuur 2 en Figuur 3 geven de ruimtelijke spreiding van de bezoekers weer.
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Figuur 2: herkomst bezoekers
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Figuur 3: herkomst bezoekers detail

Reden van bezoek
In het Muziekbos wordt vooral gewandeld (57%) gefietst (10%) en iets genuttigd in één van de
horecazaken (19%). De andere activiteiten zijn minder prominent. In de categorie “andere” vinden we
o.m. doorrit, foto’s nemen, picknicken, kinderen laten spelen, geneeskrachtige kruiden zoeken,…
Gevolgde routes
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24% van de ondervraagden geeft aan een route te volgen. De populairste zijn de Muziekbosroute (57%)
en, in minder mate, het fietsroutenetwerk (9,5%) en de T3 taalgrenswandelroute (5,9%). Opvallend is
ook het relatief grote percentage van “gelegenheidsroutes”, routes die speciaal worden uitgetippeld voor
1 dag.
Grootte van de groep
62% van de ondervraagden bezoekt het bos alleen of in kleine groep. 15% in groepen van 5 tot 10
personen. 23% doet dit in groepen groter dan 10 personen.
Duur van het bezoek
9% van de bezoekers verblijft minder dan 20 minuten in het bos. Dit zijn voornamelijk bezoekers die het
bos doorkruisen. 11% blijft tussen de 20 minuten en 1 uur. Dit zijn vooral wandelaars, fietsers en
bezoekers van horeca. Ook pick-nick wordt in deze categorie regelmatig vermeld. De meerderheid van
de bezoekers (52%) verblijft een uur tot een halve dag in het bos. 20% verblijft langer dan een halve
dag. 8% zijn verblijfstoeristen.
Frequentie van bezoek
26% van de ondervraagden zijn regelmatige bezoekers. 74% bezoekt het bos eerder sporadisch.
Leeftijd van bezoekers
Volwassenen (zonder kinderen) vormen de grootste groep bij de bezoekers. Gezinnen met kinderen
staan in voor 27% en senioren voor 15%. Kinderen en jongeren maken 12% uit van de bezoekers.
Aard van groep
Het overgrote deel van de bezoekers (85%) bezoekt het bos in familieverband of met vrienden. Ook
mensen die alleen het bos bezoeken zitten in deze categorie. De sportclubs staan in voor 9%. In de
categorie andere komen vooral andere verenigingen voor.
Opmerkingen van bezoekers
Opvallend is het grote aantal positieve opmerkingen die door de bezoekers worden geven, vooral over
de prachtige omgeving. Problemen die vaak gesignaleerd worden zijn een gebrekkige signalisatie, de
moeilijke combinatie van autoverkeer en zachte weggebruikers en het ontbreken van zitbanken/tafels
en vuilnisbakken.

8.2

Enquêtering verblijfstoerisme

Van eind april tot half september werd van alle verblijfstoeristen een korte enquête afgenomen in
Domein De Fiertel, hoeve De Schapenkop en De Kafhoek. Dit leverde 117 ingevulde
enquêteformulieren op, goed voor 1548 geënquêteerde bezoekers, waaronder 920 kinderen en
jongeren (59%).
Verblijfsduur
De gemiddelde verblijfsduur bedraagt 2,8 nachten. Tijdens de zomermaanden juli en augustus
verblijven gasten iets langer (gemiddeld 3,17 nachten), in de overige maanden zakte het gemiddelde tot
2,1 nachten.
De gemiddelde verblijfsduur tijdens de zomermaanden ligt veruit het hoogst in De Kafhoek, een jeugd
verblijfcentrum. Tijdens de overige maanden ligt de gemiddelde verblijfsduur het hoogst in jeugdherberg
De Fiertel.
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Bezoekersprofiel
Kinderen en jongeren vormen met 59% de grootste groep. De gezinnen met kinderen vormen een
tweede grote groep (474 personen of 31%). De bosrijke omgeving oefent een belangrijke
aantrekkingskracht uit op kinderen en jongeren. Volwassenen (2%) en senioren (8%) vormen slechts
een kleine fractie van de bezoekers.
De asymmetrische leeftijdscurve weerspiegelt zich ook in het soort groepen dat het Muziekbos bezoekt.
De jeugdbewegingen zijn goed voor 70% van de verblijfstoeristen. Dit overwicht is in belangrijke mate te
wijten aan de samenstelling van de groep respondenten waarin 2 jeugd verblijfcentra vertegenwoordigd
zijn en slechts 1 bed & breakfast.
Herkomst bezoekers
De Vlaamse provincies Antwerpen (25%), West-Vlaanderen (22%) en Oost-Vlaanderen (19%) zijn
samen goed voor bijna 2/3 van alle verblijfstoeristen.
Verplaatsingsgedrag bezoekers
Om het Muziekbos te bereiken, gebruiken 61% van de respondenten de auto. Opvallend is toch de
relatief grote groep (22%) gebruikers van het openbaar vervoer, ondanks het beperkte aanbod. Alle OVreizigers namen de trein naar Ronse en namen daar een bus richting Muziekbos. Opvallend is wel dat
de OV-reizigers uitsluitend te vinden zijn onder de bezoekers van de Fiertel en de Kafhoek. Bij de
respondenten van Hoeve De Schapenkop kwam dit antwoord slechts 1 keer voor.
Ter plaatse zijn de duurzame en trage modi veruit het populairst. Voetgangers en fietsers samen zijn
goed voor 1149 antwoorden. Heel wat bezoekers brengen een fiets mee om ter plaatse te komen
fietsen.

8.3

Enquêtering horecazaken

Alle horecazaken in de omgeving van het Muziekbos (cafés, taveernes, jeugdverblijven, bed&breakfast)
werden bevraagd op de bereikbaarheid van de zaak en de bezoekerskenmerken.
Bereikbaarheid
Alle uitbaters geven aan dat de zaak vlot bereikbaar is te voet en met de fiets. Huis Minne en de
Kafhoek merken daarbij op dat ervoor voetgangers geen goede verbinding is tussen het Muziekbos en
de eigen zaak.
De Kafhoek, de Fiertel, het Ruddershof en hoeve de Schapenkop beschikken over eigen
fietsenstallingen.
Allen melden ook een vlotte bereikbaarheid van de eigen zaak met de auto.
De Boekzitting en het Ruddershof vinden de bereikbaarheid met het openbaar vervoer onvoldoende.
Alle zaken beschikken over een eigen parking. De Fiertel en de Boekzitting melden een parkeertekort
op drukke dagen.
Huis Minne en café Louise zeggen niet te communiceren over de bereikbaarheid van de eigen zaak. De
anderen doen dat wel via website, mailings, folders… en dit voor alle vervoerswijzen.
Bezoekerskenmerken
Qua piekmomenten worden volgende periodes vermeld: weekends in de zomer (Rudderhof), maart tot
mei en juli tot november (de Fiertel), maart tot oktober met piek in de schoolvakanties (hoeve de
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Schapekop), alle zondagen van mei tot oktober (de Boekzitting). De anderen melden geen
piekperiodes.
Het profiel van de bezoekers is zeer divers, afhankelijk van de zaak.
Alle zaken geven een schatting van de vervoerswijze van de klanten. Ondanks de slechte
bereikbaarheid is het aandeel mensen dat met het openbaar vervoer komt relatief groot bij de Fiertel en
de Kafhoek. De Fiertel heeft een groot aandeel bezoekers dat met autocar wordt afgezet.
Het aandeel auto is voor alle zaken (behalve de Fiertel) 75% of meer.
Alle zaken (behalve café Louise) geven ook een schatting van de herkomst van de klanten. Er is een
groot verschil tussen de cafés/tavernes en de verblijfsgelegenheden. Bij de cafés (Ruddershof,
Boekzitting) komt het overgrote deel van de klanten uit de omgeving; Ronse en omliggende gemeenten.
Bij de verblijfsgelegenheden komt slechts een minderheid van de klanten uit de onmiddellijke omgeving.
Voor de Fiertel en huis Minne komt een groot deel van de bezoekers uit verder af gelegen provincies of
zelf het buitenland.
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9 Parkeeronderzoek
Op 12 verschillende dagen werd een parkeertelling uitgevoerd: de dagen van de bezoekersenquête en
op vier extra dagen.
Zones 7 en 9 tot 12 zijn geen openbare parkeerplaatsen maar in principe enkel toegankelijk voor de
klanten van de respectievelijke horecazaken.
Indien we al deze zones buiten beschouwing laten komen we tot een openbare parkeercapaciteit van
137parkeerplaatsen waarvan 108 in Louise Marie (zones 1-5) en 29 op de top van de berg (zones 6 en
8), waarbij de 25 plaatsen ter hoogte van de speelzone bediscusieerbaar zijn.
In Tabel 2 wordt per onderzoeksdag de maximale bezettingsgraad weergegeven voor de verschillende
zones. De bezettingsgraad wordt weergegeven met het percentage bezettingsgraad en een kleurcode.

Louise Marie

BZG

zaterdag 11 september

zondag 5 september

BZG

vrijdag 3 september

BZG

zondag 22 augustus

maandag 31 mei

BZG max

vrijdag 25 mei

zondag 30 mei (Fiertel)

dinsdag 6 april

BZG

BZG max BZG max BZG max BZG max

1

46

33%

13%

0%

26%

22%

17%

2%

2%

4%

7%

2%

4%

2

4

25%

25%

75%

50%

75%

50%

50%

75%

25%

25%

100%

75%

3

27

22%

22%

19%

30%

4%

90%

7%

4%

19%

15%

22%

26%

4

28

29%

43%

32%

46%

36%

75%

29%

14%

54%

29%

46%

39%

5

3

33%

0%

33%

100%

33%

100%

0%

33%

33%

67%

67%

67%

108

29%

23%

17%

35%

23%

48%

12%

9%

22%

17%

24%

23%

25

12%

32%

12%

60%

76%

44%

0%

20%

64%

8%

28%

12%

25

12%

32%

12%

60%

76%

44%

0%

20%

64%

8%

28%

12%

totaal Louise Marie
speelzone

BZG max BZG max BZG max

maandag 24 mei (FD)

zone cap.

zondag 23 mei

gebied

zaterdag 17 april

Groen: bezettingsgraad 0% - 49%
Geel: bezettingsgraad 50% - 74%
Oranje: bezettingsgraad 75% - 99%
Rood: bezettingsgraad: +100%

maandag 5 april (FD)






6

totaal speelzone
7

13

77%

31%

85%

85%

92%

100%

0%

31%

85%

8%

92%

85%

8

4

125%

0%

75%

100%

100%

25%

0%

0%

225%

0%

125%

25%

9

25

84%

4%

32%

32%

64%

24%

0%

4%

92%

0%

44%

28%

42

86%

12%

52%

55%

76%

48%

0%

12%

102%

2%

67%

45%

10

17

35%

29%

41%

59%

47%

nvt

nvt

135%

94%

6%

76%

59%

11

17

76%

0%

12%

71%

53%

nvt

nvt

147%

106%

0%

94%

29%

12

19

5%

11%

5%

37%

32%

nvt

nvt

53%

11%

21%

111%

0%

totaal Fiertel

53

38%

13%

19%

55%

43%

nvt

nvt

109%

68%

9%

94%

28%

ALGEMEEN TOTAAL

228

39%

20%

23%

46%

43%

47%

7%

34%

52%

11%

49%

27%

Boekzitting
totaal Boekzitting

Fiertel

Tabel 2: resultaten parkeeronderzoek

Zone Louise Marie
De drukste dag wat betreft parkeren in Louise Marie was zondag 30 mei, de dag van de
Fiertelommegang. Op die dag werd een bezettingsgraad van 48% genoteerd. Er was dus nog veel rest
capaciteit. Opvallend is dat de grote parking (zone 1) op dat moment maar voor 17% bezet was. Op
andere drukke dagen in het bos (bv. zondag 23/5, maandag 5/4 en zondag 22/8) blijft de
bezettingsgraad van de parking in Louise Marie eerder laag (respectievelijk 35%, 29% en 22%). Er is,
ook op drukke dagen nog restcapaciteit in Louise Marie.
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Speelzone
Ter hoogte van de speelzone wordt regelmatig geparkeerd. Doorgaans gebeurt dit aan het infobord,
maar ook in de berm of in het bos. De drukste dag was 24/5 met een bezettingsgraad van 76%. Maar
ook op rustige dagen, wanneer er nog restcapaciteit is ter hoogte van de Boekzitting (bv. dinsdag 6/4,
32%) wordt er in deze zone frequent geparkeerd.
De parkeermogelijkheden in deze zone zijn niet ideaal: niet voor de automobilist (parkeren in de berm,
gevaar van krassen op de carrosserie,…) maar ook niet voor de andere bezoekers (hinder door
parkerende voertuigen, belevingswaarde, onveiligheid…).
Zone Boekzitting
Dit is wat betreft parkeren de drukste zone. Op drukkere dagen staat de parking aan de
Boekzittingstraat en de bermen op het kruispunt nagenoeg vol of overvol. Opvallend is dat zelfs op
drukke dagen de privéparking van de Boekzitting doorgaans nog restcapaciteit heeft.. Enkel op 5/4 en
22/8 nadert deze zone als geheel de maximale bezettingsgraad.
Zone Fiertel
In deze zone werden op 25/6 de capaciteit van de parking overschreden (109%). Voertuigen staan dan
geparkeerd op de toegangsweg naar de Fiertel. Ook op 5/9 naderde de bezettingsgraad het maximum.
De parking van het Ruddershof wordt in deze zone het meest gebruikt. De P2 van de Fiertel wordt het
minst gebruikt.
Algemene conclusies parkeeronderzoek
Indien de omgeving van het Muziekbos als geheel wordt genomen, inclusief de zone Louise-Marie en
de Fiertel, kan gesteld worden dat het parkeeraanbod ruim voldoende is. Op het drukste moment van
de drukste gemeten dag werd in totaal slechts 52% van de plaatsen bezet.
Op geen enkel moment werden tijdens de tellingen en observatie vastgesteld dat er in totaliteit te weinig
parkeerplaatsen ter beschikking zijn. Enkel op de drukste dagen overschreed lokaal de vraag het
aanbod bv. 22/8 op de top van de berg en op 25/6 aan de Fiertel. Maar zelfs op die momenten wordt er
vlakbij de bestemming, wel een plaatsje gevonden om het voertuig kwijt te geraken, zij het dan in een
“grijze zone”. Op andere parkings in de omgeving zijn er op dat moment wel nog ruim parkeerplaatsen
ter beschikking.
Het “grootste parkeerprobleem” situeert zich aan de Fiertel: op enkele dagen overschrijdt de vraag het
aanbod. Dit heeft dan te maken met activiteiten in de Fiertel die veel bezoekers aantrekken. De
parkeergelegenheden aan de Boekzitting en Louise-Marie vormen dan geen alternatieven en de
uitwijkmogelijkheden in die omgeving zijn beperkt.
Het maximum aantal voertuigen wordt meestal bereikt in de namiddag rond 15u à 15u30.
De gemiddelde parkeerduur is het kortst ter hoogte van de speelzone. In Louise Marie is de
parkeerduur het langste. Hier parkeren dan ook vaker wandelaars die een iets langere wandeling
maken en bewoners.
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10 Verkeerstellingen
Van maandag 17/5 tot maandag 24/5 werden via slangstellingen de voertuigbewegingen op de as
Rijkswachtdreef – Kanarieberg en in de Bosrede en Boekzittingstraat geregistreerd.

10.1

Aantal voertuigen

Het aantal voertuigen is, zoals te verwachten, het grootst op de as Kanarieberg – Rijkswachtdreef. In
elke richting passeren op een weekdag op die as 270 à 320 voertuigen. de Bosrede en de
Boekzittingstraat worden veel minder gebruikt. Op zondag zijn de aantallen min of meer vergelijkbaar
met de weekdagen, al zal dit sterk afhangen van de weersomstandigheden.
Op basis van de slangtellingen en een aantal steekproef kruispunttellingen kan een schatting worden
gemaakt van hoe het verkeer zich, tijdens de week van 17/5 verdeelde over de verschillende takken
van beide kruispunten. Naar schatting maakten 1650 voertuigen tijdens die week de beweging van
Kanarieberg naar de Rijkswachtdreef. Een 2300-tal maakte de omgekeerde beweging van
Rijkswachtdreef naar Kanarieberg. Bij deze laatste beweging moet worden vermeld dat op zaterdag een
grote groep voertuigen (400 à 500-tal) waarschijnlijk deze beweging maakte in het kader van een
georganiseerd evenement.
Per werkdag maken 250 à 300 voertuigen de doorgaande beweging Rijkswachtdreef – Kanarieberg.
225 à 270 maken per werkdag de omgekeerde beweging Kanarieberg – Rijkswachtdreef.
Op weekdagen is op de centrale as Rijkswachtdreef - Kanarieberg, en dit in beide richtingen, de
ochtendspits te zien. De avondspits is op die as vooral te zien in de richting Kanarieberg –
Rijkswachtdreef. Op zaterdag ligt de piek, afgezien van het verkeer gegenereerd door het evenement,
in de voormiddag, of kort na de middag. Op zondag is dit eerder in de late namiddag. Ook na 22u en ’s
nachts is er (beperkt) verkeer op de centrale as.

10.2

Snelheid van de voertuigen

De snelheid van de voertuigen varieert sterk afhankelijk van de locatie. Het traagst wordt er gereden op
de Bosrede en dit in beide richtingen. De grote meerderheid rijdt daar 30km/u of minder. Al zijn er ook
voertuigen die op die locatie die snelheden meer dan 70km/u halen. Op de Bosrede omlaag is dit 3%!
Ook in de Boekzittingstraat wordt in beide richtingen relatief rustig gereden. Respectievelijk 96% en
98% rijdt daar 50km/u of minder. Al moet hier de opmerking worden gemaakt dat 30km/u op die locatie
wellicht het maximum zou moeten zijn. Respectievelijke 53% en 63% rijden op die locatie meer dan
30km/u.
Op de centrale as zijn op de drie locaties en dit in beide richtingen de resultaten in grote lijnen
vergelijkbaar. De meerderheid rijdt daar minder dan 50km/u. Al rijden er afhankelijk van de locatie, tot
37% van de voertuigen meer dan 50km/u. Op de Kanarieberg (omlaag) wordt van deze locaties het
minst snel gereden. Op elk van die locaties zijn er voertuigen die meer dan 70 km/u rijden. Slechts een
minderheid (9% tot 21%) rijdt op deze locaties 30km/u of minder. Het snelst wordt er gereden op de
Rijkswachtdreef (omlaag).

10.3

Aard van de voertuigen

80% van de voertuigen zijn personenwagens. Bromfietsen of moto’s staan in voor 12%. Dit aantal is
mogelijks een overschatting gezien de grote groep motoren op zaterdag 22/5. Kleine en grote
vrachtwagens staan beiden in voor elk 4%.
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11 Knelpunten en potenties
Bij wijze van samenvatting van het onderzoeksgedeelte worden de belangrijkste knelpunten en
potenties opgesomd. Deze selectie van knelpunten en de formulering van potenties zal een belangrijke
opstap zijn naar te nemen maatregelen. Het advies over te nemen maatregelen zal immers worden
opgebouwd vanuit de geformuleerde knelpunten en potenties.
Een selectie van knelpunten is niet objectief of waarden vrij. Het vertrekt van een visie op het gewenst
functioneren en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bos.

11.1

Knelpunten

Bereikbaarheid te voet
Er ontbreekt een zachte verbinding tussen de zone Fiertel en de Boekzitting.
De Savooistraat vormt een knelpunt in de verbinding tussen het Muziekbos en het centrum van Ronse.
Er ontbreekt een trage verbinding tussen de Savooistraat (omgeving Kafhoek) en het Muziekbos.
Toegankelijkheid
Het bos is slechts zeer beperkt toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens, bovendien bieden de
toegankelijke stukken een geringe belevingswaarde (ruimte gedeeld met autoverkeer).
Er ontbreekt een zachte verbinding tussen Louise-Marie en de Boekzitting voor rolstoelen en
kinderwagens.
Voorzieningen
Er zijn weinig zitbanken in het bos.
Er zijn geen picknick banken in het bos.
Bereikbaarheid met de fiets
De Savooistraat is een knelpunt op de zachte verbinding (groene vinger) tussen het bos en het centrum
van Ronse.
De Zandstraat en Ommegangstraat (tussen knooppunten 23 en 28) zijn onveilig voor fietsers.
Onveilige omgeving voor fietsers: smalle wegen en hoge snelheden maken vooral de centrale as
onveilig.
Geen fietsvoorzieningen in het bos (stallingen, fietspaden,…).
De steile bergflanken maken dat de top van de berg geen evidente bestemming is voor recreatieve
fietsers.
Bereikbaarheid openbaar vervoer
De bediening van Louise Marie in het weekend is te weinig frequent.
In het weekend is er een slechte aansluiting tussen bus en trein aan het station van Ronse.
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Autoverkeer
De centrale as Kanarieberg – Rijkswachtdreef kent een groot aandeel doorgaand autoverkeer. 475 tot
570 voertuigen per werkdag maken de doorgaande beweging.
Het snelheidsregime op de centrale as is onaangepast aan de omgeving. De toegestane snelheid is 90
km/u.
Er wordt geparkeerd in het bos ter hoogte van de speelzone.
Buiten de centrale as gelden er geen tonnagebeperkingen.
Het wegprofiel van Ruddersveld is onaangepast aan het gebruik (autocars, leveranciers,…).
Er is een beperkt (enkele dagen per jaar) parkeertekort aan de Fiertel.
Er is een hoog percentage van bezoekers die met de auto naar het Muziekbos komen.
Parkings zijn aanwezig en bieden voldoende capaciteit maar er ontbreekt een overkoepelend
mobiliteitsplan.
Signalisatie
Gebrek aan bewegwijzering naar het bos: de bewegwijzering naar het Muziekbos ontbreekt op een
aantal plaatsen.
De bewegwijzering leidt de bezoeker tot in het hart van het bos.
Bereikbaarheidsinformatie
Er is geen volledige multimodale bereikbaarheidsinformatie beschikbaar.

11.2

Potenties

Opwaarderen van het bos als louter recreatieve bestemming, verhogen van de
aantrekkingskracht van het bos
Het Muziekbos is een prachtige plek met een aantrekkingskracht die tot ver voelbaar is. Dit wordt
bewezen door de informatie over de herkomst van de bezoekers en door de vele bezoekers die er
spontaan opmerkingen over maken. Naast andere aspecten neemt de auto in dit vraagstuk een centrale
plaats in. De belevingskwaliteit wordt een stuk teniet gedaan door de centrale plaats die het autoverkeer
in het bos inneemt. Het bos autovrij/autoluw maken zal de aantrekkingskracht en de verblijfskwaliteit
sterk verhogen. Ook andere maatregelen zullen hier een rol spelen.
Verhogen van de toegankelijkheid voor rolstoelen en kinderwagens
Met beperkte ingrepen kan de toegankelijkheid verbeterd worden en kan de recreatie voor deze
doelgroep aan kwaliteit winnen.
Behoud van het interne “verkeersfunctioneren van zachte weggebruikers” in het bos
De verschillende soorten zachte recreanten die het bos gebruiken slagen er momenteel in dat te doen
op een manier met relatief weinig hinder voor elkaar. De combinatie van wandelaars, fietsers,
mountainbikes en ruiters werkt. Dit kan behouden blijven.
Verbeteren van de verbinding tussen centrum Ronse en het Muziekbos
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Het voorzien van een alternatief voor het knelpunt Savooistraat zal de zachte verbinding via de
Beekstraat aantrekkelijker maken.
Het realiseren van een “poort” aan het begin van de Beekstraat kan de relatie tussen het centrum van
Ronse en het Muziekbos versterken.
Verbeteren en/of realiseren van een aantal zachte verbindingen
De bereikbaarheid van het bos kan verbeterd worden door de realisatie van een aantal zachte
verbindingen.
De zone Fiertel en Louise Marie als toegangspoorten
Zowel aan zuid als aan noordzijde van het bos bestaat de mogelijkheid om onthaalfaciliteiten tot het bos
te optimaliseren.
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12 Aanbevelingen
Bij de aanbevelingen of maatregelen wordt een onderverdeling gemaakt volgens het STOP-principe:







Algemene maatregelen
Maatregelen ten behoeve van voetgangers
Maatregelen ten behoeve van fietsers
Maatregelen ten behoeve van openbaar vervoer
Maatregelen ten behoeve van collectief vervoer
Maatregelen ten behoeve van autoverkeer

Omdat de maatregelen een grote samenhang vertonen worden dezelfde maatregelen, indien dit
relevant is, soms twee, of meerdere keren vermeld in de verschillende categorieën (bv. het voorzien
van een fietsstalling in Louise Marie is uiteraard een maatregelen ten behoeve van fietsers maar hoort
ook thuis bij het uitbouwen van Louise Marie als toegangspoort tot het bos).
In de bijhorende planningstabel (zie hoofdstuk 1312.8) wordt elke maatregelen echter slechts 1 keer
opgenomen en krijgt die ook een uniek nummer. Het nummer dat in de beschrijving van de maatregel
vermeld wordt verwijst naar de tabel.

12.1

Uitgangspunten

12.1.1 Duurzame mobiliteit
Een van de basisdoelstellingen van ANB is om in het mobiliteitsplan het gebruik van duurzame
vervoermiddelen te bevorderen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, het komt ook het
bezoekerscomfort te goede en bezoekers veroorzaken minder hinder voor de omwonenden. Minder
mensen die met de auto komen betekent immers minder drukte in en om het Muziekbos. Daardoor
wordt er meer ruimte gecreëerd voor voetgangers en fietsers. Ook bewoners van de omliggende straten
hebben dan minder last van sluipverkeer.
Als leidraad en toetssteen voor de duurzaamheid van het mobiliteitsplan kan het STOP-principe
gehanteerd worden. STOP staat voor Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Privé vervoer. Concreet
betekent dit dat voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer voorrang krijgen op
automobilisten. Bij de inrichting van de omgeving van het Muziekbos wordt best voorrang gegeven aan
de zachte weggebruikers. Voetgangers en fietsers kunnen daarbij tot in het hart van het bos
doordringen. Auto’s worden op afstand gehouden. Dit is niet alleen belangrijk in het gebruik van
duurzame modi te stimuleren, het verhoogt ook de veiligheid en de aantrekkelijkheid van de omgeving
en de kwaliteit van de recreatie.

12.1.2 Multimodale aanpak
Werk maken van duurzame mobiliteit en bezoekers aanzetten om gebruik te maken van duurzame
vervoerswijzen, kan pas als er voldoende alternatieven voor de auto voorhanden zijn. Het
mobiliteitsplan zal er daarom op gericht zijn om zoveel mogelijk alternatieven voor het gebruik van de
auto aan te bieden. Daarnaast is het belangrijk dat bezoekers voldoende geïnformeerd zijn over de
alternatieven en dat hun keuze gestuurd wordt in de richting van de duurzame vervoerswijzen.

12.1.3 Honing en azijn maatregelen
Om het mobiliteitsplan kans van slagen te geven is een coherent geheel van maatregelen noodzakelijk
waarbij alle vervoerswijzen aan bod komen. De klemtoon kan echter niet enkel liggen op zachte
maatregelen maar er moeten ook maatregelen voorzien worden waarbij gewenste veranderingen
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afgedwongen kunnen worden. Indien het ontbreekt aan hardere maatregelen bestaat het gevaar dat
ook de zachtere maatregelen hun effect missen.
Figuur 4 geeft een overzicht van de maatregelen die visualiseerbaar zijn. Daarnaast worden nog
aanbevelingen gedaan betreffende maatregelen die niet op kaart visualiseerbaar zijn.

Figuur 4: overzicht maatregelen
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12.2

Algemene maatregelen

12.2.1 Zone Fiertel en Louise Marie als toegangspoorten
Omschrijving
Daar waar momenteel de toegangspoort of onthaal van het bos de facto op de top van de berg is
gesitueerd (centraal in het bos), kan het bos veel aan aantrekkingskracht winnen indien deze
onthaalfunctie wordt verschoven naar de randen van het bos.
De logische locaties voor dit onthaal zijn Louise Marie en de zone Fiertel, respectievelijk ten noorden en
zuiden van het bos. Ook voor autocars (o.a. schooluitstappen) zijn dit de aangewezen afzetplekken.
Beide locaties bieden reeds parkeergelegenheid (in zone Fiertel enkel private parkeergelegenheid) en
horeca. Andere onthaalfaciliteiten moeten voorzien worden (overzichtskaarten, zitbanken,…).
Maatregelen
Volgende deelmaatregelen zijn noodzakelijk om de zone Fiertel en Louise Marie als volwaardige
onthaalpunten te ontwikkelen.







Voorzien van openbare parkeercapaciteit in de zone Fiertel (1.1). Momenteel is er voor
dagbezoekers van het Muziekbos in principe geen parking voorzien ter hoogte van de zone
Fiertel. De daar aanwezige parking is enkel bestemd voor klanten van de Fiertel of het
Ruddershof. Indien de zone Fiertel als onthaalzone voor het Muziekbos wordt uitgebouwd, is
het voorzien van deze parking noodzakelijk. Er wordt geschat dat een 20-tal parkeerplaatsen
ruim volstaan om op de meeste momenten de bezoekers van het Muziekbos te bedienen.
Hierbij werd rekening gehouden met volgende elementen:
o Op basis van de bezoekersgegevens en de tellingen kan gesteld worden dat
momenteel ongeveer evenveel bezoekers via de noordelijke (Ommegangstraat) als
via de zuidelijke invalsweg (Ninoofsesteenweg) naar het Muziekbos komen. In de
toekomst zal de verdeling wellicht wijzigen vermits de parking in Louise Marie zich het
dichtst bij het hart van het bos bevindt. Meer bezoekers zullen via Louise Marie naar
het bos komen. Minder via de Fiertel.
o Er verdwijnen een 30-tal plaatsen op de top van de berg (speelzone + Boekzitting);
deze zijn te verdelen over de noordelijke en zuidelijke toegangspoort. In de
noordelijke toegangspoort (Louise Marie) is een compensatie niet nodig, vermits daar
een parkeeroverschot is.
o Strikt genomen kan men stellen dat max. 15 openbare parkeerplaatsen aan de Fiertel
volstaan. Indien 20 plaatsen worden voorzien wordt al een beperkte marge
ingebouwd.
o Deze parkeergelegenheid kan gebruikt worden als overloopparkeergelegenheid voor
de bezoekers van de Fiertel.
Er bestaan 2 mogelijke pistes voor het voorzien van deze openbare parkeergelegenheid:
o Opname in het dossier masterplan zone IJsmolen
o Opname van parkeergelegenheid in het dossier verbreding van Ruddersveld
Verbreden van Ruddersveld voor betere toegankelijkheid van de zone Fiertel voor autocars en
tweerichtingsverkeer vlot toe te laten (1.2).
Voorzien en/of aantrekkelijker maken van een zachte verbinding tussen zone Fiertel en de
speelzone (7.2). Momenteel ontbreekt een goede zachte verbinding tussen de zone Fiertel en
de speelzone. Een interessante verbinding kan lopen via een nieuw te voorzien pad via de
Trosbeek en de Trogstraat. Omdat dit een steile route is kan het interessant zijn om deze een
thematisch inkleding te geven (leerpad, klankenwandeling,…) en om een rustpunt te voorzien.
Aanpassen van de bewegwijzering zodat bezoekers automatisch naar deze poorten worden
geleid. Spreiden van de bezoekersstromen naargelang de herkomstrichting: bezoekers
meteen naar de dichtstbijzijnde parking leiden (6.1 en 6.2).
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Voorzien
van
onthaalborden
met
informatie
over
wandelingen,
routes,
toegankelijkheidsreglement, voorzieningen, bushaltes,.. in zone Fiertel en zone Louise Marie
(6.3).
Plaatsen van voorzieningen: vuilbakken, zitbanken
Opname van deze onthaalpunten in communicatie en multimodale bereikbaarheidsinformatie
(2.1).

12.2.2 Voorzien multimodale bereikbaarheidsinformatie
Omschrijving
Voor veel mensen is de auto de eerste en meest voor de hand liggende manier om zich naar het
Muziekbos te verplaatsen. Door in de communicatie over de bereikbaarheid en de signalisatie enkel
informatie op te nemen over de bereikbaarheid met de auto wordt deze keuze (ongewild) ondersteund.
Het opstellen en verspreiden van eenduidige en volledige multimodale bereikbaarheidinformatie kan
bezoekers aanzetten om te kiezen voor alternatieven voor de auto. Multimodale
bereikbaarheidsinformatie omvat kaartmateriaal en informatie betreffende de verschillende modi.
Best is om 1 centrale bronwebsite te voorzien waarop alle informatie gebundeld staat. Andere websites
kunnen dan een link leggen naar deze website.
De verspreiding van deze informatie gebeurt via verschillende kanalen:




Verschillende websites
Downloadbare bereikbaarheidsfiches
Informatie in en om het Muziekbos (bewegwijzering naar bushaltes, dienstregeling,…)

Maatregelen






Opstellen multimodale bereikbaarheidsinformatie (2.1). Dit bevat o.m.:
o bereikbaarheid te voet (o.a. groene vinger!)
o bereikbaarheid per fiets
o bereikbaarheid met openbaar vervoer
o bereikbaarheid voor autocars
o bereikbaarheid met de auto
o fietsstallingen
o onthaalpunten
o toegankelijkheid
o toegankelijkheid van het openbaar vervoer
o parkeergelegenheden
o bestaande fietsroutes
o bestaande wandelroutes
o …
Opmaak bereikbaarheidskaart met aanduiding van de voorzieningen (2.2).
Opmaak centrale (bron)website (2.3)
Verspreiding informatie via toeristische diensten, websites (stad Ronse, toeristische diensten,
toerisme Oost Vlaanderen,…) (2.4).

12.2.3 Versterken relatie tussen het Muziekbos en het centrum van Ronse
Omschrijving
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Het aantrekkelijker maken en vervolledigen van de zachte verbinding tussen Ronse en het Muziekbos
zal de invloed van het bos op de binnenstad vergroten en kan een groter aandeel van de inwoners van
Ronse laten kiezen voor duurzame vervoerswijzen.
Maatregelen
Een aantal elementen dragen bij tot het versterken van de relatie tussen het centrum en het Muziekbos.








Het creëren van poort aan het begin van de Beekstraat om het Muziekbos dichter bij de stad te
brengen. Momenteel is er aan het begin van de groene vinger geen enkele verwijzing naar het
Muziekbos. Een poort zal het Muziekbos dichter bij de stad brengen (3.1).
Op dat punt dient ook de signalisatie aangepast te worden zodat niet enkel de route voor
auto’s wordt aangeduid maar ook bewegwijzering voor duurzame modi vanaf het centrum van
Ronse wordt voorzien. Wandel en fietsafstanden kunnen van op deze locatie in minuten
uitgedrukt worden (6.1 en 6.2).
Het vervolledigen van de zachte verbinding tussen de Beekstraat en de Drie Borrebeekstraat
zal een alternatief vormen voor de Savooistraat. Het realiseren van deze schakel maakt de
zachte verbinding centrum-Muziekbos compleet (3.2).
Aan het pleintje op het kruispunt Savooistraat x Muziekbosstraat kan eveneens een
onthaalpunt voorzien worden. Ingericht met een infobord, bank en een fietsenstalling kan deze
zone functioneren als onthaalpunt (voor fietsers en voetganger vanuit Ronse), als rustpunt en
als overstappunt voor een overstap van fiets naar te voet, zodat de steile helling in de
Muziekbosstraat met de fiets kan vermeden worden (3.3 en 3.4).
Opname verbinding en onthaalpunt in multimodale bereikbaarheidsinformatie (2.1).

12.2.4 Sensibiliseringscampagne
Door een campagne te organiseren om het gebruik van duurzame vervoermiddelen te promoten bij het
bezoeken van het Muziekbos krijgt de bezoeker impulsen om te kiezen voor duurzame mobiliteit. Een
goede timing hiervoor kan de volledige realisatie van de groene verbinding centrum-Muziekbos zijn (4).

12.2.5 Opmaak mobiliteitshandboek voor evenementen
Aangezien het Muziekbos regelmatig gebruikt wordt voor evenementen is het aangewezen een
draaiboek op te stellen voor de organisatoren van deze evenementen. Dit draaiboek kan informatie
bevatten over te nemen maatregelen, aanvraagprocedures, do’s & dont’s, best-practices,
contactgegevens,…(5).

12.3

Maatregelen voetgangers

12.3.1 Verbeteren bereikbaarheid voor voetgangers
Omschrijving
Een aantal zachte verbindingen ontbreekt momenteel. Het voorzien van deze verbindingen verhoogt de
aantrekkingskracht van het bos voor de omgeving. Door het scheiden van de voetgangersvoorzieningen
van het autoverkeer worden veilige en aangename toegangswegen voorzien.
Maatregelen
Volgende maatregelen worden voorgesteld
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Het voorzien van een voetgangers/fietsers verbinding tussen de Beekstraat en de Drie
Borrebeekstraat. Op deze manier wordt de relatie met centrum Ronse versterkt en wordt de
Savooistraat vermeden (3.2).
Het voorzien van een verbinding voor voetgangers tussen de zone Fiertel (als onthaalzone) en
de Trogstraat/Boekzitting. Indien de zone Fiertel als onthaalzone wordt uitgebouwd is een
betere zachte verbinding tussen de Fiertel en de Trogstraat en verder naar de Boekzitting
noodzakelijk (7.2). Tussen de Trogstraat en de Boekzitting kan mits het installeren van een
trapconstructie het bos aan de westzijde van de Kanariebergstraat toegankelijk gemaakt
worden. Op deze manier ontstaat voor voetgangers een bijkomende verbinding en wordt het
smalste gedeelte van de Kanariebergstraat vermeden

Figuur 5: voetgangersroute van Fiertel naar Boekzitting met twee nieuw te voorziene verbindingen










Voorzien van een verbinding tussen Louise Marie en de Boekzitting (via autoluwe
Rijkswachtdreef of via opwaardering bestaand wandelpad (7.1).
Voorzien van een verbinding tussen Savooistraat (omgeving Kafhoek) en het Muziekbos
(verdwenen trage weg) (7.3).
Opnemen van de knooppunten van het wandelnetwerk in de bereikbaarheidsinformatie (2.1).
Voorzieningen in het bos (7.4):
o zitbanken op meerdere plaatsen
o vuilbakken ter hoogte van de portalen (Fiertel, Louise Marie, pleintje Savooistraat en
Boekzitting).
Beveiligen van de oversteek aan de Ninoofsesteenweg voor een veilige looproute naar de
Schoonboekstraat en de bushalte (7.5).
Beveiligen van de oversteek aan de Ommegangstraat voor een veilige looproute naar de
bushalte (7.6).
Voorzien van een verbinding tussen de Boekzitting en de Geuzentoren, ter hoogte van de
speelzone afgescheiden van het auto- en fietsverkeer (8.6).

12.3.2 Toegankelijkheid rolstoelgebruikers + kinderwagens
Omschrijving
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De belevingswaarde voor rolstoelgebruikers is momenteel laag aangezien de voor hen toegankelijke
zones gedeeld worden met het autoverkeer. Daarom worden best een aantal aangepaste routes
voorzien om de belevingswaarde voor deze groep te verhogen. Daarbij wordt vooral gedacht aan de
verbinding Louise Marie –Boekzitting en een verbinding Boekzitting – Geuzentoren - Maneschijn op de
top van de berg.
Daarnaast wordt op de parking Boekzittingstraat best een voorbehouden parkeerplaats voorzien. Ook
aan de Fiertel wordt best een voorbehouden parkeerplaats voorzien.
Informatie over de toegankelijkheid openbaar vervoer kan worden opgenomen in de
bereikbaarheidsinformatie en op de infoborden.
Maatregelen
Volgende maatregelen verhogen de toegankelijkheid van het Muziekbos voor rolstoelgebruikers.




Het voorzien van een geasfalteerde verbinding Louise Marie – Boekzitting. Dit kan hetzij via de
Kastanjestraat en Rijkswachtdreef (op voorwaarde dat deze autoluw of autovrij wordt gemaakt),
hetzij via het toegankelijk maken van de zachte verbinding tussen Louise Marie en de Boekzitting
(8.1).
De toegankelijkheid van het bos kan sterk verbeterd worden met de uitleen van rolstoelen met
rubberen banden die op elke ondergrond kunnen gebruikt worden. Deze uitleen kan mogelijks in de
Boekzitting georganiseerd worden (8.2).

Foto 6: all terrein rolwagens





Voorzien van een aantal voorbehouden parkeerplaatsen op de openbare parkings: Louise Marie
(8.3) en (in de toekomst) zone Fiertel (8.4). Ook op de privé parking van de Boekzitting kunnen, in
overleg met taverne de Boekzitting, voorbehouden plaatsen voorzien worden (8.5).
Voorzien verbinding Boekzitting – Geuzentoren – Maneschijn (8.6).
Opnemen van informatie over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer in de
bereikbaarheidsinformatie en op de informatieborden (2.1).
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12.4

Maatregelen fietsers

Omschrijving
Om meer bezoekers per fiets naar het bos te laten komen moet de bereikbaarheid en de voorzieningen
voor de fietser verbeterd worden. Momenteel is dit een knelpunt wegens het ontbreken van
voorzieningen en het gecombineerd gebruik van de wegen met het autoverkeer.
Maatregelen
Volgende maatregelen kunnen de bereikbaarheid van het Muziekbos voor de fietsers verhogen.












Het voorzien van een voetgangers/fietsers verbinding tussen de Beekstraat en de Drie
Borrebeekstraat. Op deze manier wordt de relatie met centrum Ronse versterkt en wordt de
Savooistraat vermeden (3.2).
Voorzien van fietsenstallingen in Louise Marie (9.1), de zone Fiertel (9.2) en omgeving
Boekzitting (9.3) zodat fietsen veilig en comfortabel gestald kunnen worden. Een goede
fietsenstalling is absoluut noodzakelijk indien men de bezoekers ertoe wil aanzetten om met de
fiets naar het Muziekbos te komen. Er moet voor gezorgd worden dat dit kwalitatief goede
stallingen zijn die voldoende stabiliteit aan de fiets verlenen en waar de fiets met het kader
tegen bevestigd kan worden.
Voorzien van een fietspad, afgescheiden van de rijweg, ter hoogte van de speelzone (9.5).
Voorzien van fietsenstalling op de zachte route tussen het centrum en het Muziekbos aan het
pleintje op de Ommegangstraat. Indien op deze plaats fietsstallingen worden voorzien wordt
een overstapmogelijkheid gecreëerd van fiets naar te voet zodat de steile hellingen vermeden
worden (3.4).
Fietsroute informatie en informatie over voorzieningen opnemen in de
bereikbaarheidsinformatie (2.1).
Voorzien van de verbinding tussen het Muziekbos en spoorlijn 87 (6.1 en 6.2).
Oplossen van het knelpunt tussen fietsknooppunt 23 en 28 (Zandstraat en Ommegangstraat)
(9.4).
Bewegwijzering voorzien voor fietsers van op de belangrijkste invalswegen: Beekstraat,
kruispunt Kanarieberg x Ninoofsesteenweg, Rijkswachtdreef, kruispunt Savooistraat x
Muziekbosstraat,.. (6.1 en 6.2).
Infoborden ter plaatse: fietsvoorzieningen aanduiden op infoborden, knooppunten,…(6.3).

De fietsverbinding tussen het centrum van Ronse en de Boekzitting verloopt dan via de Beekstraat, een
nieuw te voorziene zachte verbinding naar de Populierstraat , de Populierstraat, Hul en de Bosrede.
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Figuur 6: zachte verbinding Ronse – Boekzitting

Een alternatieve mogelijkheid is de route via Beekstraat, nieuw te voorziene verbinding naar
Populierstraat en Muziekbosstraat. Deze verbinding heeft als voordeel dat het rustpunt t.h.v. de
Savooistraat wordt aangedaan, en dat de route sneller door het bos loopt.

Figuur 7: alternatieve mogelijkheid zachte verbinding

12.5

Maatregelen openbaar vervoer

Omschrijving
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Naast een betere bediening van Louise Marie in het weekend (1 bus/uur) kunnen nog een aantal
andere maatregelen worden genomen waardoor het huidige aanbod aantrekkelijker wordt. Vooral op
het vlak van informatieverlening zijn er verbeteringen mogelijk.
Maatregelen







12.6

Betere bediening van Louise-Marie in het weekend (10.1).
Informatie ter plaatse: aanduiden van de haltes op de infoborden (6.3).
Voorzien van bewegwijzering voor voetgangers vanaf de haltes (6.1 en 6.2).
Beveiligen van de looproutes: oversteekvoorzieningen aan de Ninoofsesteenweg (7.4) en de
Ommegangstraat (7.5).
Het Muziekbos wordt momenteel door de routeplanners van De Lijn en NMBS niet herkend.
Een opname van het Muziekbos als bestemming of herkenningspunt kan hier aan verhelpen
(10.2).
De halte Schoonboekstraat komt in aanmerking om als groene halte gelabeld te worden. Een
opname van deze halte als groene halte kan meer bezoekers aanzetten om met de bus naar
het Muziekbos te komen. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze halte te verbinden met
de groene haltes “St. Martensstraat” in Opbrakel, “Station” in Geraardbergen of “Kerk” in
Zarlardinge. Al deze haltes liggen binnen wandelafstand en er kunnen interessante routes
uitgestippeld via het Muziekbos, Pottelberg/Brakelbos en eventueel het bois de La Louviére
(10.3).

Maatregelen collectief vervoer

Omschrijving
Gezien hun grootte vraagt het onthaal van autocars een minimum aan infrastructuur om passagiers
veilig te laten in- en uitstappen en om te parkeren tijdens de duur van het bezoek. Aangezien zone
Fiertel en Louise Marie als onthaalzones worden vooropgesteld kan best in beide zones een parking
voor autocars worden voorzien.
Maatregelen
Volgende maatregelen verbeteren het onthaal van autocars in de omgeving van het Muziekbos/




12.7

Het voorzien veilige in en uitstapzone en een (of meer) parkeerplaatsen in beide poorten: op
de parking van Louise Marie en in de zone Fiertel (11.1 en 11.2).
Voor autocars die mensen met een beperkte mobiliteit vervoeren kan een keermogelijkheid
t.h.v. de Boekzitting voorzien worden, met aanrij route via Kanarieberg, zodat deze personen
op de top van de berg afgezet kunnen worden (12.5).
Opname van de routes en parkeerplaatsen voor autocars in de multimodale
bereikbaarheidsinformatie (2.1).

Maatregelen autoverkeer

Gewenste verbinding
Maatregelen om het doorgaand autoverkeer te weren en om het bestemmingsverkeer beter te
organiseren zullen in hoge mate de ruimtelijke kwaliteit en de belevingswaarde van het bos verhogen.
Een nieuw circulatieplan is het sluitstuk van het mobiliteitsplan. Indien de auto zoals vandaag zonder
beperking door het bos kan blijven rijden worden de meeste van bovenstaande maatregelen teniet
gedaan. Daarom moet nagedacht worden over een gewijzigde circulatie waarbij de bezoekers niet meer
tot het hart van het bos doordringen maar naar de poorten worden afgeleid door een mix van
geleidende en dwingende maatregelen.
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De gewenste verbinding voor verkeer dat van noord naar zuid (of omgekeerd) wil, loopt via de
Ommegangstraat, Koekamerstraat, en Ninoofsesteenweg. Error! Reference source not found. en
Figuur 8 tonen respectievelijik de route door het bos en de route via de Koekamerstraat. De route door
het bos via de Rijkswachtdreef is 2,4 km lang en duurt met de auto 5 minuten (berekening via de
routeplanner van google maps). De route via de Koekamerstraat is 3,7 km langer (totaal 6,1 km) en
duurt in totaal 8 minuten, wat een maximale omrijfactor van 3 minuten bedraagt.

Figuur 8: route door het bos

Figuur 9: route via Koekamerstraat
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Om het bos minder gemakkelijk doorrijdbaar te maken worden op verschillende locaties diverse
ingrepen voorgesteld.
Speelzone en Boekzitting
Ter hoogte van de speelzone wordt voorgesteld om fietsers, voetgangers en gemotoriseerd verkeer van
elkaar te scheiden zodat voor het zachte verkeer veiligere en aangenamere routes ontstaan. Daartoe
moet naast de huidige asfaltweg een fietspad worden voorzien (9.5), bij voorkeur in rode asfalt, en een
pad voor voetgangers van aan de Boekzitting tot aan de Geuzentoren (8.6).

Om het bos minder doorgankelijk te maken wordt voorgesteld om ter hoogte van de speelzone een sluis
te voorzien, naar analogie van het Schotse “passing places” systeem. De rijbaan wordt versmald tot 1
rijstrook (310cm) zodat auto’s niet meer kunnen kruisen ter hoogte van de speelzone. De rijweg wordt
aan beide zijden afgebakend met een doorlopende lage houten afscherming zodat het onmogelijk wordt
voor autoverkeer om de bermen te gebruiken voor het kruisen of om te parkeren (12.1).

Figuur 10: afscherming van de rijweg thv de sluis
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De lengte van de sluis wordt voorzien op ong. 150 meter. Van aan de ene zijde van de sluis is er een
goed zicht op de andere zijde zodat tegenliggers elkaar tijdig kunnen zien en indien nodig kunnen
wachten aan de uitwijkstrook. Aan beide zijden is er zo een uitwijkstrook/wachtzone voorzien.
De voorziene breedte laat toe dat landbouwvoertuigen en voertuigen voor het bosbeheer gebruik
kunnen maken van de sluis.
Ter hoogte van de Boekzitting wordt de afbakening doorgetrokken tot voorbij het infobord zodat ook op
deze locatie het parkeren van auto’s fysiek onmogelijk wordt gemaakt. Op deze plaats worden echter in
de afsluiting openingen voorzien zodat fietsers en voetgangers er wel doorkunnen om het fiets- en
voetpad te kunnen bereiken.
Ter hoogte van het kuispunt met de Bosrede en Muziekbosstraat wordt de afbakening onderbroken
zodat voetgangers en fietsers vanuit de Bosrede of Muziekbosstraat de Rijkswachtdreef in kunnen. Ter
hoogte van deze doorgang worden slagbomen voorzien (cfr. Beekstraat) zodat deze doorgang indien
nodig kan gebruikt worden voor bosbeheer of hulpdiensten.
Maatregelen ter hoogte van kruispunt Boekzitting
Aan de Boekzitting wordt op het kruispunt een minirotonde of “punaise” voorzien om het verkeer af te
remmen en te geleiden (12.2). Beide zijn overrijdbaar zodat ook landbouwvoertuigen of plaatselijk
zwaarder verkeer van het kruispunt kunnen blijven gebruik maken.
Zoals gesteld in vorige paragraaf wordt de afbakening van de sluis, weliswaar met openingen,
doorgetrokken tot voorbij het infobord zodat ook hier het parkeren van auto’s in de berm fysiek
onmogelijk wordt gemaakt.
Figuur 11: "punaise"

Figuur 12: minirotonde

Kanariebergstraat
In de Kanariebergstraat is de ruimte te beperkt op de verschillende verkeersdeelnemers van elkaar te
scheiden. Ook het verlagen van de snelheden is niet evident aangezien door de hellingsgraad geen
verkeersdrempels e.d. kunnen aangelegd worden.
Indien de hellingsgraad het toelaat, kan aan het kruispunt Trogstraat x Kanariebergstraat een
verkeersdrempel voorzien worden zodat snelheden hier worden verlaagd en voetgangers hier veilig
kunnen oversteken (12.4).
Rijkswachtdreef
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Om de snelheden te verlagen in de Rijkswachtdreef en om extra weerstanden in te bouwen om het
doorgaand verkeer te weren. Hiertoe wordt voorgesteld om op de Rijkswachtdreef een viertal
verkeersdrempels te voorzien (12.5):



één tegen het kruispunt met de Ommegangstraat aan, vooral om de snelheid te verlagen van
het verkeer (ook fietsers) dat in de richting van het kruispunt rijdt
een drietal tussen de Kastanjestraat en de Bosrand, op het vlakkere gedeelte van de
Rijkswachtdreef

De verkeersdrempels bevinden zich niet ter hoogte van de huizen zodat de bewoners geen
geluidshinder van de drempels zullen ondervinden.
Door het fysiek onmogelijk maken van het parkeren in de bermen aan de speelzone is het mogelijk dat
de parkeerdruk zich verlegt naar de Rijkswachtdreef (tegen de bosrand aan). Indien dit zich zou
voordoen kan er op die locatie alsnog een parkeerverbod worden ingesteld.

Figuur 13: locatie verkeersdrempels

Figuur 14: profiel Rijkswachtdreef
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Figuur 16: locatie drempel

Figuur 17: locatie drempel

Bosrede
Voorgesteld wordt om de Bosrede niet meer toegankelijk te maken voor gemotoriseerd verkeer,
uitgezonderd bosbeheer en hulpdiensten. De facto wordt de Bosrede dan voor gemotoriseerd verkeer
doodlopend.
De Bosrede kan met behulp van slagbomen, zoals deze ook in de Beekstraat worden toegepast, enkel
toegankelijk gemaakt worden voor fietsers en voetgangers (12.3).
Deze worden best geplaatst na het laatste huis (zie foto), waar er ook keermogelijkheid voor auto’s is,
en ter hoogte van het kruispunt met de Rijkswachtdreef zodat er voor voetgangers en fietsers een vlotte
uitwisseling mogelijk is tussen Bosrede/Muziekbosstraat en Rijkswachtdreef.

Eindrapport mobiliteitsanalyse Muziekbos Ronse

44

Figuur 18: locatie slagbomen Bosrede

Boekzittingstraat/Sint Pietersbosstraat
Aangezien de hoofdas minder doorrijdbaar wordt voor autoverkeer bestaat het risico dat de St.
Pietersbosstraat meer zal gebruikt worden. Om dit te vermijden worden voorgesteld om deze weg te
downgraden zodat het gebruik door doorgaand verkeer ontmoedigd wordt.
Volgende maatregelen worden hiertoe voorgesteld:



de straat blijft langs beide zijden als doodlopend aangegeven, zoals dat ook in de huidige
situatie het geval is
omvormen van een deel van de rijweg, tegen de Boekzitting en tegen de N425 aan, tot een
“karrespoor” zodat indruk van doodlopende weg nog sterker wordt gewekt (12.6)
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Figuur 19: profiel Boekzittingstraat/St.Pietersbosstraat

Parkeerbeleid
Omschrijving
Geparkeerde wagens tasten in belangrijke mate de ruimtelijke kwaliteit van het bos aan. Een gewijzigd
parkeerregime. Door een gewijzigd regime worden tevens de duurzame vervoerswijzen bevoordeeld.
Maatregelen
Volgende maatregelen zijn noodzakelijk om tot een gewijzigd parkeerbeeld te komen:




Louise Marie en zone Fiertel vooropstellen als poorten met parkeergelegenheid. Voorzien
openbare parking t.h.v zone Fiertel (1.1). Dit kan worden opgenomen in het masterplan of
worden meegenomen in het dossier van de verbreding van Ruddersveld.
Parkeren ter hoogte van de huidige speelzone en informatiebord met infrastructurele
maatregelen fysiek onmogelijk maken. Door de sluis constructie (12.1) die doorgaand verkeer
uit het bos moet weren, wordt ook het parkeren t.h.v. de speelzone onmogelijk gemaakt.
Opnemen van de (gewijzigde) parkeerzones in de bereikbaarheidsinformatie (2.1).

Circulatie zwaar verkeer
Er worden geen maatregelen m.b.t. zwaar verkeer voorgesteld omdat verwacht wordt dat de genomen
circulatiemaatregelen het zwaar verkeer in voldoende mate weren.

12.8

Signalisatie

Omschrijving
Een goede geleiding van de verschillende bezoekersstromen op de openbare weg zorgt ervoor dat
deze op een comfortabele en veilige manier het Muziekbos bereiken zonder elkaar te hinderen.
Signalisatie moet de gemaakte keuzes betreffende circulatie ondersteunen.
Afzonderlijke en eenduidige bewegwijzering voor fiets, voetgangers en auto is te voorzien. Dit scheidt
niet alleen de verschillende modi maar heeft ook een sensibiliserend effect.
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Daarbij dient ook de signalisatie verwijderd te worden die momenteel de bezoekers tot in het hart van
bos leidt. Het autoverkeer moet naar de onthaalpoorten Fiertel en Louise Marie geleid worden.
Figuur 20 en Figuur 21 geven een voorbeeld van de te voorziene borden voor fietsers en autoverkeer.

Figuur 20: bord F34c1

Figuur 21: bord F33c

Voor de bewegwijzering naar parkings van bestemmingen bestaan geen officiële borden. Voorgesteld
wordt om op een aantal locaties een bord te voorzien zoals weergegeven in Figuur 22. Een alternatief is
het gebruik van de F33c borden in combinatie met een E9a parking bord.

Figuur 22: ontwerp bord parking

Daarnaast moeten op een aantal strategische plaatsen onthaalborden met informatie over wandelingen,
routes, toegankelijkheidsreglement, voorzieningen, bushaltes,.. voorzien worden (6.3). Volgende
locaties worden daarbij voorgesteld:






Onthaalzone Fiertel
Onthaalzone Louise Marie
Onthaalpunt Savooistraat x Muziekbosstraat
T.h.v. Boekzitting
T.h.v. kruispunt Bosrede x Rijkswachtdreef

Tenslotte wordt volgende snelheidsregime en bijhorende signalisatie voorgesteld.





50 km/u vanaf N-wegen
30 km/u vanaf bosrand
Bosrede doodlopend, uitz. voor fietsers
Boekzittingstraat/St.Pietersbosstraat doodlopend, uitz. voor fietsers

Eindrapport mobiliteitsanalyse Muziekbos Ronse

47

Figuur 23: signalisatie snelheidsregime

Maatregelen
Opstellen signalisatie- en circulatieplan (6.1 en 6.2).
De perimeter van de huidige signalisatie kan behouden blijven.
Voor borden F33c worden volgende locaties aanbevolen:






Ronse centrum: aan de rotonde Ninoofsesteenweg/Veemarkt richting Ninoofsesteenweg
Kruispunt Ninoofsesteenweg x Kanarieberg richting Kanarieberg
Kruispunt N60 x Ommegangstraat (N425) richting Louise Marie
Kruispunt Nitterveldstraat x Ommegangstraat richting Louise Marie
Kruispunt Schorissestraat x Koekamerstraat richting Louise Marie

De signalisatie aan het kruispunt Rijkswachtdreef x Ommegangstraat die de bezoekers het bos in stuurt
moet verwijderd worden.
Eindrapport mobiliteitsanalyse Muziekbos Ronse

48

Voor borden “P-Muziekbos” worden volgende locaties aanbevolen:



Kruispunt Kanarieberg x Ruddersveld richting Fiertel
Ommegangstraat ter hoogte van Louise Marie richting parking

Voor borden F34c1 (fietsers) worden volgende locaties aanbevolen:




Ronse centrum: aan de rotonde Ninoofsesteenweg/Veemarkt richting Beekstraat
Kruispunt Ommegangstraat x Rijkswachtdreef richting Rijkswachtdreef
Kruispunt Kanarieberg x Ruddersveld richting Boekzitting

Ook de route van spoorlijn 87 tot aan het kruispunt Ninoofsesteenweg x Kanarieberg via de
Schoonboekstraat kan met borden F34c1 bewegwijzerd worden.
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13 Timing/planning
In onderstaande tabel zijn volgende elementen opgenomen:









Nummer
Omschrijving
Timing: hierbij wordt niet zozeer een timing als wel een prioriteit bepaald. Elke maatregel krijgt
een code:
A:
een maatregel die een kritische randvoorwaarde vormt voor de realisatie van andere
maatregelen en dus absoluut en met voorrang te realiseren
B:
een maatregel die voor de realisatie afhankelijk is van andere maatregelen en die dus
niet kan gerealiseerd worden alvorens andere maatregelen zijn gerealiseerd
C:
een maatregel die onafhankelijk van andere maatregelen kan gerealiseerd worden en
waarbij de realisatie in principe onmiddellijk van start kan gaan
Noodzakelijk voor: op welke andere maatregelen heeft de al dan niet realisatie van deze
maatregel effect?
Randvoorwaarde: welke maatregelen dienen prioritair aan deze maatregel vervuld te zijn?
Actor: verantwoordelijke voor de uitvoering
Budget: hierbij wordt geen exact budget bepaald maar wel een categorie van budget:
A:
budget minder dan €2500
B:
budget tussen €2500 en €10.000
C:
budget meer dan €10.000

Eindrapport mobiliteitsanalyse Muziekbos Ronse

50

budget
C
C
B

C
C
C
C

ANB
ANB
ANB
ANB/ Toertische diensten/TOV

A
A
A
A

poort Beekstraat
vervolledigen groene vinger
verwerving terrein Savooistraat
inrichting onthaalpunt pleintje: infobord, stallingen

C
C
C
C

Ronse
Ronse
Ronse
Ronse/ANB

B
B
B of C
B

4

Sensibiliseringscampagne

B

1, 3, 10 Ronse/ANB

A

5

Evenementenhandboek

C

ANB

A

6

Signalisatie
Ronse/ANB/AWV/Maarkedal
Ronse/ANB/AWV/Maarkedal
Ronse/AWV/Maarkedal

A
B
B

C
C
C
C
C
C

ANB
Ronse
Ronse/ANB
ANB
AWV
AWV

B
B
B
B
A
A

C
C
C
B
C
C

Ronse/ANB
ANB/Boekzitting
Maarkedal
Ronse
Boekzitting
Ronse

A of B
A
A
A
A
A of B

ANB
ANB
ANB
AWV
ANB/Ronse

B
B
B
C
C

de Lijn
de Lijn/NMBS
Trein Tram Bus

exploitatiekost
A
A

Maarkedal
Ronse

A
vervat in 1.1

Ronse/ANB
Ronse/ANB
Ronse/ANB
Ronse/ANB
Ronse/ANB
Ronse/ANB

B
B
B
B
C
C

timing

actor

randvoordwaarde

noodzakelijk voor

omschrijving

Ronse
Ronse
ANB

1
1.1
1.2
1.3

Louise Marie en Fiertel als poort
openbare parkeergelegenheid zone Fiertel
verbreding Ruddersveld
voorzieningen: vuilbakken, banken

A
A
C

2
2.1
2.2
2.3
2.4

Multimodale bereikbaarheidsinfo
opstellen bereikbaarheidsinfo
opmaak bereikbaarheidskaart
aanmaak bronwebsite
verspreiding info

3

Relatie Muziekbos - Ronse

3.1
3.2
3.3
3.4

6.1 opmaak signalisatieplan
6.2 uitvoering plan
6.3 plaatsing infoborden
7

Maatregelen voetgangers

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

verbinding Louise Marie - Boekzitting
zachte verbinding Fiertel-Trogstraat-Boekzitting
verbinding Kafhoek - Maneschijn (Muziekbos)
voorzieningen (zitbanken)
beveiligen oversteek Ninoofsesteenweg
beveiligen oversteek Ommegangstraat

8

Toegankelijkheid rolstoelgebruikers

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6

verbinding Louise Marie - Boekzitting
organisatie uitleen rolstoelen
voorbehouden parkeerplaatsen Louise Marie
voorbehouden parkeerplaatsen Fiertel
voorbehouden parkeerplaatsen Boekzitting
verbinding Boekzitting-Geuzentoren-Maneschijn

9

Maatregelen fietsers

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

stallingen Louise Marie
stallingen Fiertel
stallingen Boekzitting
oplossen knelpunt Zandstraat
voorzien vrijliggend fietspad thv speelzone

10

Maatregelen openbaar vervoer

10.1 betere bediening Louise Marie in W.E.
10.2 opname Muziekbos in routeplanners
10.3 halte Schoonboek als groene halte + route
11

1, 6, 11, 12
1, 6, 11, 12

C
B
B

C
B
C
C
C

1, 12

1.1

1.1

C
C
C

Maatregelen collectief vervoer

11.1 uitstap- en parkeerzone Louise Marie
11.2 uitstap- en parkeerzone Fiertel
12

Circulatie

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

realisatie sluis
plaatsen minirotonde of punaise Boekzitting
plaatsen slagbomen Bosrede
ev. inrichting verkeersplateau Kanarieberg
verkeersdrempels/kussen Rijkswachtdreef
karrespoor Boekzittingstraat/St. Pietersbosstraat

A
A

1, 6, 12
1, 6, 12

C
C
C
C
C
C
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