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1 Identificatie 

 

1.1 Eigendom en identiteit 

 

 

Het bosdomein Buggenhoutbos is eigendom van: 

 

  Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

  Agentschap voor Natuur en Bos 

 

Het beheer wordt waargenomen door: 

 

  Ir. E. Peyskens 

  Houtvesterij Gent 

  Gebr. Van Eyckstraat 4-6 

  9000 Gent 

 

Boswachter: Gustaaf Van Gucht 

  052/33.44.56 

  0479/67.95.54 

 

Buggenhoutbos is gelegen op grondgebied van de gemeente Buggenhout. Het gehele 

boscomplex (incluis enkele omliggende geïsoleerde percelen en de bosuitbreiding van 2005-

2006) omvat 191,05 hectare. Hiervan is 171ha 89a 30ca  eigendom van het Vlaamse Gewest, 

waarvan 171,62 ha effectief bebost en 0,27 ha infrastructuur (loods en boswachterswoning 

12b), verder is er nog 35,63 ha landbouwgrond eigendom van het Vlaamse Gewest, die de 

komende jaren zal worden bebost. 

  

Bij de aankoop in 1936 werden alle eventuele rechten van derden overgenomen, zoals 

vermeld staat in de aankoopakte. Zo wordt de Branddreef aangeduid als losweg naar de 

steenweg en mag daarom niet door de aanpalende eigenaars worden afgesloten. 

Ook bij alle andere verdere aankopen werden de erfdienstbaarheden mee gekocht en vermeld 

in de verschillende aankoopaktes. 

Erfdienstbaarheden die vermeld worden bij de ruilverkaveling van Malderen in 1976 zijn: 

- het perceel te Buggenhout, 1
e
 afdeling, sectie B nr. 509d is belast met 

erfdienstbaarheid van doorgang ten voordele van de percelen sectie B nr. 509e, 495s3 

en 505y over een breedte van 4 meter langs de perimeter van het ruilverkavelingsblok 

(Buggenhoutbos). 

- het perceel te Buggenhout, 1
e
 afdeling, sectie B nr. 495s3 heeft het recht van doorgang 

over de percelen sectie B nr. 509d en 509e over een breedte van 4 meter langs de 

perimeter van het ruilverkavelingsblok (Buggenhoutbos). 

- het perceel te Buggenhout, 1
e
 afdeling, sectie B nr. 495s3 is belast met 

erfdienstbaarheid van doorgang ten voordele van het perceel sectie B nr. 505y over 

een breedte van 4 meter langs de perimeter van het ruilverkavelingsblok en langs de 

waterloop langsheen de percelen sectie B nummer 495s3 en 505a2 over een breedte 

van 4 meter. 
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1.2 Kadastraal overzicht: leggernummer: 10263 

 
Gemeente Afd. Sectie Nummer Opp. Bosbestand(en) 

Buggenhout 1
e
  B 509 E 0,3041 24d 

Buggenhout 1
e
  B 2 A 5,0340 17a, 17b, 17c 

Buggenhout 1
e
  B 698 R 2 3,5400 18a, 18b,  

Buggenhout 1
e
  B 698 S 2 1,3970 18a 

Buggenhout 1
e
  B 695 A 2 0,1600 34c 

Buggenhout 1
e
  B 695 B 2 1,4960 31a 

Buggenhout 1
e
  B 698 P 2,0000 15a 

Buggenhout 1
e
  B 684 M 51,0060 19a, 19b, 19c, 20a, 20b, 21a, 21b, 22a, 23a, 23b, 23c, 23d, 30a, 31a, 

32a, 33a, 33b, 33c, 33d, 34a, 34b, 34c, 34d  

Buggenhout 1
e
  B 703 E 9,3690 13a, 13b, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f 

Buggenhout 1
e
  B 495 B 2 2,4324 24a 

Buggenhout 1
e
  B 495 N 3 16,2757 24a, 24e, 26a, 27a, 28a, 29a  

Buggenhout 1
e
  B 495 P 3 0,4199 24a, 25a, 25b, 26a, 27a, 28a  

Buggenhout 1
e
  B 495 R 3 7,2194 25a, 25b,  

Buggenhout 1
e
  B 495 S 3 0,3369 24b 

Buggenhout 1
e
  B 509 D 0,7378 24c, 24d, 24e,  

Buggenhout 1
e
  B 703 H 1,2100 13c 

Buggenhout 1
e
  B 701 B 0,2040 13a 

Buggenhout 1
e
  B 703 L 3,1560 13a 

Buggenhout 1
e
  B 4 0,3100 17a 

Buggenhout 1
e
  B 700 1,2870 17a, 17b, 17c 

Buggenhout 1
e
  B 697 C 0,1920 19b, 19c, 20a,  

Buggenhout 1
e
  B 701 A 0,3450 13b, 14a, 14b, 16a, 16e, 16f 

Buggenhout 1
e
  B 698 X 6 1,6269 15a 

Buggenhout 1
e
  B 698 W 6 3,0000 14a, 14b 

Buggenhout 1
e
  B 532 B 0,0139 24f 

Buggenhout 1
e
  B 533 A 1,3985 24f 

Buggenhout 1
e
  B 530 B 0,5780 24g 

Buggenhout 1
e
  B 506 D 0,8417 24d, 24e,  

Buggenhout 1
e
  B 495 G 0,3930 27b 

Buggenhout 1
e
  C 28 G 4 0,0142 9a 

Buggenhout 1
e
  C 3 G 3 0,0360 12b 

Buggenhout 1e  C 3 H 5 0,4040 1a  

Buggenhout 1e  C 3 A 3 0,4900 1b 
Buggenhout 1e  C 3 B 3 0,4220 1b 

Buggenhout 1e  C 3 C 3 0,4570 1b 

Buggenhout 1
e
  C 3 D 3 0,2850 1b 

Buggenhout 1
e
  C 6 D 0,1530 4a, 4b, 4d 

Buggenhout 1
e
  C 3 S 11 0,2120 2a 

Buggenhout 1
e
  C 3 T 11 0,0424 2a 

Buggenhout 1
e
  C 3 V 11 0,1986 2a 

Buggenhout 1
e
  C 3 W 11 39,3220 1a, 2a, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 6a, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 9a, 9b, 10a, 

10b, 10c, 10d, 12a  

Buggenhout 1
e
  C 3 X 11 0,2362 12b 

Buggenhout 1
e
  C 27 F 0,0599 6a 

Buggenhout 1
e
  C 3 E 12 0,2265 1a 

Buggenhout 1
e
  B 695 Y 4 12,8603 35a, 35b 

Buggenhout 1
e
  B 695 B 5 0,1858 35a 

Buggenhout 1
e
  C 9 Z 3 1,2858 Bosuitbreiding 2007 

Buggenhout 1
e
  C 9 Y 3 3,5675 Bosuitbreiding 2007 

Buggenhout 1
e
  C 9 C 3/deel 2,8131 Bosuitbreiding 2007 

Buggenhout 1
e
  C 9 B 3/deel 4,6608 Bosuitbreiding 2007 

Buggenhout 1
e
  C 9 D 3 5,2300 Deels bosuitbreiding 2007 en deels 2013 

Buggenhout 1
e
  C 9 K 4 5,1609 Bosuitbreiding 2013 

Buggenhout 1
e
  C 9 M 1,0650 Bosuitbreiding 2013 

Buggenhout 1
e
  C 23 A 8,7720 Bosuitbreiding 2023 

Buggenhout 1
e
  C 9 L 3,0730 Bosuitbreiding 2023 

Totale kadasteroppervlakte: 207,5172  
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1.3 Situatieplan 

Het situatieplan van Buggenhoutbos is opgenomen als kaart 1.1 (topokaart) en 1.2 (luchtfoto). 

 

 

1.4 Situering 

1.4.1 Algemeen – Administratief 

Het bos is administratief gelegen: 

 Provincie:   Oost-Vlaanderen 

 Arrondissement:  Dendermonde 

 Gemeente:   Buggenhout  

 

Bosbeheer: 

 Houtvesterij:   Gent 

    Gebr. Van Eyckstraat 4-6 

    9000 Gent 

    tel. 09/265.45.85 

 Houtvester:  ir. E. Peyskens 

 Boswachterij:  Buggenhout 

    tel. 0479/67.95.54 

 Boswachter:  Gustaaf Van Gucht 

 

 

Geografische situering: 

Op zo’n twee kilometer ten zuiden van de kern van Buggenhout nabij de grens met Vlaams-

Brabant liggen de overgebleven beboste percelen van het Buggenhoutbos. 

Ten oosten en ten westen van de steenweg Buggenhout-Merchtem (Kasteelstraat) strekken 

zich respectievelijk 43,01 en 128,88 ha bos uit. In de winter 2006-2007 wordt ten westen van 

de kasteelstraat een uitbreiding gerealiseerd van 15,42 hectare. Later worden nog enkele 

bijkomende hectaren bebost (2013 en 2023). De bestanden situeren zich op een licht naar het 

noorden afhellend plateau met een hoogte van  13 à 25 m boven de zeespiegel. 

 

Kartografische coördinaten: 

  Lambert coördinaten:  x: 139  y: 188  

  Graden :   lat : 4°12’50” long : 51°00’00” 

 

Kaartbladen NGI:   23-2 en 23-6 
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1.4.2 Relatie met andere groene domeinen 

Het Buggenhoutbos is een sterk geïsoleerd bosgebied. In de onmiddelijke omgeving zijn 

slechts enkele kleinere private bospercelen gelegen (sommigen aansluitend bij het domeinbos) 

en enkele percelen van de Kerkfabriek (rondom de Boskapel) en de Gemeente Buggenhout. 

Hiervan oefent enkel de Boskapel een aantrekkingskracht uit op recreatief vlak. Het meest 

nabije grote groen domein is het complex van private eigendommen, in en rond Lippelobos 

op de grens van Antwerpen en Vlaams-Brabant. Deze eigendommen zijn te ver gelegen om 

een onmiddellijke invloed te hebben op de functievervulling van Buggenhoutbos.  

 

Het ontbreken van grotere, toegankelijke groene domein in de omgeving heeft tot gevolg dat 

er een grote recreatieve druk ligt op het Domeinbos. 

 

 

1.5 Statuut van wegen en waterlopen 

De Kasteelstraat, die het bos in twee helften verdeeld van noord naar zuid, in een openbare 

weg, vermeld in de Atlas der Buurtwegen van de Gemeente Buggenhout (Buurtweg 13). De 

meeste wegen en dreven in het bos zijn eigendom van het Vlaams Gewest, het stuk 

Nettebroekdreef tussen het bos en de Kasteelstraat is eigendom van de aanpalende eigenaars, 

het verdere deel van de dreef (langsheen het bos percelen 20 en 19) is voor de helft eigendom 

van het Vlaamse Gewest en voor de andere helft van de aanpalende eigenaar.  

De verbindingsweg tussen het bos en de Kalkenstraat werd vrij van gebruik aangekocht door 

de staat om een uitweg te creëren uit het bos naar de Kalkenstraat (Branddreef). 

Volgens kadaster is het gedeelte van de Eikendreef tussen de noordoostelijke ingang van het 

bos en het kruispunt met de Nettebroekdreef, incluis deze Nettebroekdreef tot aan de 

zuidelijke toegang tot het bos, zijn niet gekadastreerd. Dien ten gevolge zijn deze dreven te 

beschouwen als Openbaar Domein, eigendom van de gemeente Buggenhout. Hierdoor dient 

de toegankelijkheid van deze dreven geregeld te worden via een politiereglement. 

 

Er ligt één onbevaarbare waterloop van 3
e
 categorie in het Domeinbos. Het betreft de 

bovenloop van de Hollebeek, die door het zuid-oostelijke deel van het bos stroomt. Verder 

bevinden er zich in het bos nog (semi-)natuurlijke waterlopen, zowel in het oostelijke als 

westelijke deel. 

De gracht die de grens vormt tussen de percelen 509e, 509d, 495s3 en het oudere domeinbos 

is eigendom van de gemeente. 

 

Een overzicht van het statuut van de wegen evenals van de waterlopen is gegeven op kaart 

1.3. 
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1.6 Bestemming volgens het geldende plan van aanleg of ruimtelijk 

uitvoeringsplan 

Volgens het gewestplan ven Dendermonde (kaart 23/6 en 23/2) wordt het bos hoofdzakelijk 

ingedeeld in N en R gebieden, zeer beperkte delen bevinden zich in landschappelijk 

waardevol agrarisch gebied, woonpark, agrarisch gebied, woonuitbreidingsgebied en 

recreatiegebied. 

 

Bestemming Bestanden 

Natuurgebied 1a, 1b, 2a/deel, 2b-4d, 10a-12a, 13a-14c, 

15a/deel, 16a-18b, 19a-23d, 30a-34d 

Natuurgebied met wetenschappelijke waarde of 

natuurreservaat 

5a, 6a, 7a/deel, 7b-9b, 24a, 24e/deel, 

24f/deel, 25a-27a, 28a, 29a 

Agrarisch gebied 24b, 24c, 24d, 24
e
/deel, 24g, 24f/deel, 27b 

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 7a/deel 

Woonpark 2a/deel 

Woongebied met landelijk karakter 17a/deeltje 

Gebied voor dagrecreatie 15a/deel 

Gebied voor verblijfsrecreatie 15a/deeltje 

 

 

De aanpalende gronden hebben als bestemming: landbouw, woonzone, parkgebied, gebieden 

voor ambachtelijke bedrijven of gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen. Er 

grenst ook een gebied voor dagrecreatie en één voor verblijfsrecreatie aan (zie kaart 1.4). 

 

 

1.7 Ligging in speciale beschermingszones 

1.7.1 Internationale beschermingszones 

Het domeinbos Buggenhoutbos is niet gelegen in een Europees vogelrichtlijngebied of 

Ramsargebied. Quasi het ganse bos (met uitzondering van bestanden 24b, 24d, 24
e
/deel, 

24f/deel 24g en 27b) is gelegen in habitatrichtlijngebied BE 2300044-13, “Bossen van het 

zuidoosten van de Zand-leemstreek. Het gebied in kwestie heeft een totale oppervlakte van 

1793 ha en werd aangeduid omwille van het voorkomen van volgende habitats: 
 

2310  Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

4010  Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

4030  Droge heide (alle subtypen) 

6410  Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-Molinion) 

6430  Voedselrijke ruigten 

6510  Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

9120  Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum) 

9130  Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum 

9160  Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum 

91E0  (+) Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,   

Salicion albae) 

en voor volgende soorten: 

Amfibieën en reptielen: 
1166 Triturus cristatus Kamsalamander 

Planten: 
1614 Apium repens Kruipend moerasscherm 
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Kamsalamander kwam voor in het Buggenhoutbos. Alle andere salamandersoorten die in 

Vlaanderen voorkomen (Vuursalamander, Alpenwatersalamander, Vinpootsalamander, 

Kleine watersalamander), komen nog steeds voor in Buggenhoutbos. 

 

Drie habitats waarvoor het gebied werd aangemeld komen quasi zeker voor in het bos. Het 

betreft de habitats 4030 droge heide, alle type, 9120 Beukenbossen van het type met ilex en 

taxussoorten, rijk aan epifyten of Milio-Fagetum en 9160 eikenbossen van het type Stellario-

carpinetum. 

Bovendien is de Kamsalamander een habitatrichtlijnsoort, die volgens de gegevens van 

Bauwens et al (1996, Verspreiding van amfibiën en reptielen in Vlaanderen) in 

Buggenhoutbos nog voorkwam. 

 

De afbakening van het habitatrichtlijngebied is weergegeven op kaart 1.5. 

 

 

1.7.2 Nationale beschermingszones 

Buggenhoutbos is noch gelegen in VEN-gebied, noch in een beschermd landschap. 
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2 Algemene beschrijving 

2.1 Cultuurhistorische beschrijving 

2.1.1 Historisch overzicht (tekst Gustaaf Van Gucht) 

⋘Het Buggenhoutbos strekte zich voor het jaar 1000 uit in alle richtingen rond het huidige 

grondgebied Buggenhout. Uitlopers ervan reikten waarschijnlijk tot aan de Schelde. Volgens 

Verbesselt (1969) moet het echter als een afzonderlijke entiteit beschouwd worden, los van 

het uitgestrekte Kolenwoud waarvan het Zoniënwoud een overblijfsel is. 

De etymologie van de latere plaatsnaam ‘Buckenholt’ verraadt het voorkomen van 

voornamelijk beuk in de streek: bokina = Germaans voor beuken, hulta = Germaans voor bos. 

Toch moeten er in de 16
de

 eeuw ook heel wat eiken gestaan hebben omdat er sprake is van het 

kappen van enkele duizenden eiken voor de uitbouw van de stad Antwerpen (1540-1555). 

 

Vermoedelijk gebeurden in de eerste helft van de 11
de

 eeuw de eerste ontginningen om plaats 

te maken voor bewoning. De oudste geschiedkundige vermelding van het bos en van de naam 

‘Buckenholt’ dateert echter pas van na 1125. Deze datum werd teruggevonden in een 

schenkingsakte van de Graven van Aarschot ten voordele van de abdij van Affligem. Hierin 

wordt bevestigd dat de helft van ‘Buckenholt’bos, de helft van ‘Emelo’bos, heel het 

‘Schrieck’bos en alle land, water en weiden die in het bezit waren van de Graven aan de abdij 

gegeven werden. De andere helft van Buggenhoutbos bleef in het bezit van de Heren van 

Grimbergen, de Berthouts. De abdij richtte al gauw een groot ontginningsbedrijf, een ‘curtis’, 

op in Buggenhout met vestiging van eigen monniken en een eigen kapel (1129). Dit ging 

gepaard met belangrijke ontbossingen. Plaatsnamen zoals Baasrode, Westrode, 

Nieuwenrode… wijzen op deze ontginningen. 

 

In 1266 geeft Philip van Vianden, heer van Grimbergen, een groot deel van zijn 

eigendommen in Buggenhout in leen aan Hendrik van Grimbergen. De bossen behorende tot 

het leen werden ”’s Heerenbosch” genoemd. Zij bleven intact tot 1777 wanneer het Huis van 

Grimbergen het leen terugkocht. Gedurende die perioden konden enkel de andere bossen in 

Buggenhout gerooid worden door de plaatselijke bevolking. Vanaf 1779 werden ook delen 

van het vroegere ‘s Heerenbosch vervreemd en gerooid. Waar in 1573 de oppervlakte 

aaneengesloten bos nog zo’n 1000 ha bedroeg, restte er in 1846 nog slechts 562 ha en in 1887 

nog 400 ha.  

 

Door de eeuwen heen had de gemeenschap weinig aan ’s Heerenbosch. Het verschafte 

werkgelegenheid aan enkele boswachters en bosarbeiders maar was niet toegankelijk en sloot 

Buggenhout af van de rest van Brabant. Hierin kwam in 1852 verandering toen het 

doorgangsrecht langs de hoofddreef voor alle burgers van Buggenhout werd afgekocht van de 

eigenaar. Het bos werd op die manier voor het eerst ontsloten, zodat er een rechtstreekse 

verbinding ontstond tussen Buggenhout en het Brabantse. 

 

In 1899 komt het bos in het bezit van Hertog Levis de Mirepoix en de San Fernando Luis, die 

het erft van de familie de Mérode. Het bleef zo’n 400 ha groot tot aan de eerste wereldoorlog. 

Gedurende de oorlogsjaren werd 250 ha van Buggenhoutbos vernield door de Duitse bezetter 

om zich te voorzien van werkhout en houtskool. De gerooide oppervlakte werd nadien 

ingenomen door landbouw en behuizing en ging zo verloren voor het bos. 
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De eigenaar, Hertog Levis de Mirepoix, verkoopt in 1921 ’s Heerenbosch. Het gerooide stuk 

gaat naar de Boerenbond om ontgonnen te worden door haar dochteronderneming (de 

Heidemaatschappij), enkele kleine percelen gaan naar particulieren en het bewaard bos wordt 

verkocht aan de houthandelaar Mr. Clercx uit Nederland. Het vroegere ’s Heerenbosch word 

op die manier volledig versnipperd en hier en daar bebouwd. Wanneer in 1936 het bos 

openbaar verkocht wordt neemt deze versnippering nog toe, daar opnieuw particulieren een 

graantje kunnen meepikken. Het grootste gedeelte van het bos, 142ha 33a 40ca, werd echter 

aangekocht door de Belgische Staat en zo gevrijwaard van verdere vernieling. In 1937 worden 

nog kleine percelen opgekocht wat de totale aangekochte oppervlakte op 148ha 45a 65ca 

brengt. 

 

Eind 1940-1941 werden de naaldboombestanden kaalgekapt omdat ze verwoest waren. De 

fijnsparren omdat het bezettingsleger de bestanden geplunderd had, de lorken en dennen 

omdat er veel in gestolen was. Deze bestanden werden echter reeds in 1941-42-43 herplant 

met lorken en douglassen. 

Bij aankoop was de groei van het bos laag door een overvloedige groei van het gras Molinia 

en een slechte waterhuishouding. De zwaarste eiken waren van slechte kwaliteit. Ze 

vertoonden vele waterscheuten, vriesbarsten en half verdorde kruinen. Ondertussen bedraagt 

de oppervlakte 158 ha 84a en is het volume op stam gestegen van 91m³ naar ca. 325 m³/ha. 

Hiervan nemen de Wintereik en de Beuk het grootste deel voor hun rekening.  

 

De jacht werd vroeger door de staat verpacht en maakte dat het bos enkel toegankelijk was op 

de hoofdwegen. Hierin kwam verandering wanneer de gemeentelijke overheid in 1963 het 

jachtrecht pachtte en het bos openstelde voor het publiek. In 1972 besliste het Bosbeheer om 

de jacht niet meer te verpachten zodat het bos op alle paadjes en het hele jaar door 

opengesteld kon worden voor het publiek. Hierdoor werd de recreatieve functie verder 

uitgebouwd, waar het publiek gretig gebruik van maakte, daar Buggenhoutbos één van de 

weinige bossen is in de omgeving.⋙ 

 

Op de Ferrariskaart maakt het Buggenhoutbos deel uit van een groter bosgeheel (ca 600ha), 

enkel bestand 24g zou destijds niet bebost zijn en verder delen van bestanden 24a, 24b, 24d, 

24e, 24f, 25a, 25b, 26a en 27a. Het bos is omgeven door landbouwgebieden. Opmerkelijk is 

(zie hoger) dat in die tijd er geen vrije doorgang door het bos was vanuit Buggenhout naar 

Merchtem en Peizegem. 

Midden 19
de

 eeuw (Van der Maelen) was er binnen de contouren van het huidige domeinbos 

meer bosoppervlakte aanwezig dan in 1770. Enkel bestand 24g was niet bebost en verder 

delen van 24d, 24e en 24f. Begin 20
ste

 eeuw (1910) was er dan weer minder bos aanwezig; 

Vooral in de periferie van het huidige bos waren er stroken die sindsdien terug bebost zijn 

geworden. Het betreft vooral delen van bestanden 4c, 6a, 7a, 7b, 13a, 14a, 19b, 20a, 24e en 

34a en verder grotere delen van 15a, 24b, 24d, 24f, 27a en 31a. 

Als besluit kan gesteld worden dat een groot deel van het huidige bos (ca 95%) nooit een 

ander grondgebruik gekend heeft dan bos. 

Kaart 2.1 geeft schematisch de evolutie van de bebossingstoestand weer. 

 

Ook het toponiem “Krokkebaas” is een indicator van oud bos. Het is immers het plaatselijk 

dialect voor Blauwe bosbes een typische bosplant. Hoewel het huidige voorkomen van het 

bos (eik en beuk met op sommige plaatsen haagbeuk in onderetage en een kruidlaag met 

typische voorjaarsbloeiers als Lelietje-der-dalen en Dalkruid) laat vermoeden dat het eerder 

gaat om rijkere bossen, wijst deze toponiem erop dat vroeger de bossen eerder tot de armere 
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varianten van het eiken-beukenbos behoorden. Een bijkomend bewijs hiervoor is het 

opschieten van Struikheide na een beperkte eindkap in bestand 23d. 

 

2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer (tekst Gustaaf Van Gucht) 

 

⋘Er werd  door de vroegere beheerders geen rekening gehouden met de jaarlijkse 

opbrengsten in het bos. Het regiem was dit van een ijl hooghout van Beuk en Zomereik met 

onderhout van voornamelijk Tamme kastanje. De kappingen gebeurden naar keuze van het 

Bosbeheer en volgens de kaprijpheid van de bomen. 

 

Als reactie op de aankoop van Buggenhoutbos door de houthandelaar Mr. Clercx wordt op 4 

mei 1923 door de Belgische staat een vetobesluit in uitvoering van de grendelwet in voege 

gebracht. Dit besluit verbood alle vellingen die per hectare meer dan de helft van het 

houtvolume wegnamen. Er moest ook 78 m³/ha blijven staan. Alle vellingen dienden 

bovendien te gebeuren in overeenstemming met het Bosbeheer. Deze maatregel werd 

genomen ter bescherming van het bos tegen overdreven kappingen. 

Van de 24000 m³ hout (232 bomen/ha) die het bos rijk was na de aankoop door Mr. Clercx 

werd in de loop van 10 jaar 13242 m³ gekapt, waarvan 9020 m³ eik en 4150 m³ beuk. Of 

ongeveer 2 eiken voor elke beuk. 

In 1929 voerde Mr. Clercx een inventaris uit van zijn bos, waaruit bleek dat er 18621 eiken 

(9425 m³), 7177 beuken (5467 m³) en 300 essen, berken, lorken en abelen (110m³) aanwezig 

waren. Mr. Clercx verplichtte zich ertoe na elke kapping terug op te planten om bij te dragen 

tot het bosbehoud. Hierbij gebruikte hij Beuk, Wintereik, Zomereik, Canada-populier, olmen, 

Douglas, Fijnspar, Japanse lork en Tamme kastanje. Na de aankoop door de Belgische staat in 

1936 bestonden de eerste werken uit zuiveringskappen. Aanplantingen van voornamelijk eik, 

zorgen voor een goede afwatering en verbetering van de bosstructuur. 

De uiteindelijke doelstelling was een groepsgewijs gemengd hooghout te creëren met groepen 

eiken en beuken van verschillende ouderdom. Deze groepen zouden zich van nature moeten 

verjongen. De mengingsvorm sloot echter niet uit dat onderplantingen of bezaaiingen van 

haagbeuk en beuk zouden gebeuren in de groepen eik. Deze moesten dienen om de natuurlijke 

stamreiniging van de eiken te bevorderen. 

 

Het bos werd ingedeeld in 12 kappen met een omlooptijd van 12 jaar, zodat elk jaar één kap 

werd doorlopen. De mogelijkheid werd voorzien om na een halve omloop terug eenzelfde kap 

te doorlopen. De grenzen van de kappen komen niet overeen met de huidige bestanden. De 

kap van kaprijpe bomen (eik: tot 300 jaar, beuk: 150-180 jaar) gebeurde groepsgewijs over 

een oppervlakte van 0,5 hectare. Na de kap werd de groep voor enkele jaren braak 

achtergelaten om spontane verjonging te stimuleren, of werd er onmiddellijk met gelijksoortig 

plantgoed opgeplant (bedrijfsregeling van 1947). 

 

Het beheer was erop gericht het eikenhooghout te bevorderen en een verjonging te hebben 

van het bos uit eigen zaad. Hiervoor werden grondbewerkingen uitgevoerd na een goed 

zaadjaar, zodat op die plaatsen een soort kwekerij voorhanden was die de boompjes leverde 

om uitgeplant te worden. De voorkeur voor eik blijkt duidelijk uit een verslag van de 

commissie voor de bedrijfsvoering (1947). Hierin wordt aangegeven. dat eikenzaailingen of 

eikentelgen die overheerst worden door Beuken of andere ‘minderwaardige’ boomsoorten 

moeten vrijgesteld worden. Doch er wordt ook vermeld dat op plaatsen waar de Beuk 

thuishoort geen negatieve discriminatie van de Beuk mag doorgevoerd worden, op 

voorwaarde dat hij het eikenhooghout in de aanpalende percelen niet verdrukt of bedreigd. 
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Om (zoals men het destijds stelde) het woekeren van de bodemvegetatie tegen te gaan, te 

zorgen voor een bodemverbetering en om een betere natuurlijke stamreiniging te bekomen, 

werden verplegende soorten (Amerikaanse eik, Zwarte els, Gewone esdoorn) ingeplant onder 

de eikentelgen. Daar waar de eiken te dun stonden werden lorken ingeplant. Op die manier 

werd er sneller een volledig hooghoutbos verkregen en kreeg men een 

opbrengstvermeerdering. Ook werd en wordt nog steeds met struiken gewerkt (Haagbeuk, 

Hazelaar,...). Struiken hebben als voordeel dat ze voor de exploitatie kunnen afgezet worden 

en  na het opplanten van het perceel, via uitlopen van de stoven zorgen voor een nieuwe 

onderetage. Hierdoor wordt de bodemvegetatie ‘ingetoomd’, de bodem verbeterd en gezorgd 

voor een vroegtijdige stamreiniging. 

Het hout uit Buggenhoutbos ging steeds voor een goede prijs van de hand. Via de 

nabijgelegen spoorweg en de Schelde kon het hout makkelijk worden afgevoerd. Bovendien 

was de vraag naar eikenhout voor de scheepsbouw, naar beukenhout voor de meubelmakers 

en naar brandhout groot omdat Buggenhoutbos het enige bos in de omtrek is. Verder werden 

eveneens inkomsten verkregen door de jacht. 

Tijdens de oorlogsjaren deed de omwonende bevolking een beroep op oude gebruiksrechten 

om de toestemming te krijgen bosbessen en varens te trekken, de stobben uit te doen en eikels 

en beukennootjes te verzamelen. Op die manier konden ze een aardig centje bijverdienen. 

Deze oude gebruiksrechten werden oogluikend toegestaan door de staat. 

In 1943 kreeg de firma Hertekamp & co toestemming van Waters en Bossen om Zegge 

(Carex) te snijden met de sikkel voor de opvulling van kussens. Hierbij moest wel opgelet 

worden dat de natuurlijke verjonging niet geschaad werd. ⋙ 
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2.2 Beschrijving van de standplaats 

2.2.1 Reliëf en hydrografie 

 

Het reliëf is overwegend vlak met een lichte algemene helling van Zuid naar Noord. Het 

hoogste punt van het bos ligt in het Zuidwesten met 25-26 meter (perceel 4), het laagste punt 

bevindt zich in het noorden van het bos met 12,5 meter (perceel 29). Nergens in het bos komt 

er een uitgesproken microreliëf voor. De grootste reliëfvariaties op microniveau betreft de vrij 

onregelmatig voorkomende grachten, die qua verloop een natuurlijk karakter hebben, maar 

gezien hun gelijkmatig profiel als kunstmatig bestempeld kunnen worden.  

 

Hydrografisch behoort het gebied van het Buggenhoutbos tot het stroomgebied van de 

Schelde. Het bos (oosteliijk gedeelte) wordt doorsneden door de Hollebeek die samen met de 

Blauwbeek dit deel van het bos ontwatert. Het westelijk deel wordt ontwatert door een kleine, 

niet altijd watervoerende beek die het westelijk bosgedeelte in de noordoostelijke hoek 

verlaat. Deze drie beken monden uit in de Opdorpse beek, verder stroomafwaarts ook 

Klaverbeek genaamd en die samen met de Lippelose beek de Vliet vormen ter hoogte van 

Oppuurs. In Ruisbroek mondt de Vliet via een bemalingsstation uit in de Rupel. 

 

2.2.2 Bodem en geologie 

 

Volgens de tertiaire geologische kaart van Vlaanderen (zie kaart 2.2) behoort het 

Buggenhoutbos tot de formatie van Maldegem, meer bepaald het lid van Ursel, een 

kleiafzetting uit het laat Eoceen. Het betreft een glauconiet houdende, grijze, plastische klei. 

Hierop werd in het Kwartair een van 1,5 tot 4,5 meter dikke zandlaag afgezet, die plaatselijk 

leemhoudende stroken vertoont. In de regio van het Buggenhoutbos en onmiddellijke 

omgeving zijn de dagzomende lagen allen van het zandlemige tot licht zandlemige type. 

 

Circa 70% van de bodems in Buggenhoutbos zijn van het zandlemige type (L), terwijl de 

resterende 30% lichtzandlemige bodems zijn (P). Deze laatsten situeren zich in het noordelijk 

gedeelte van het bos. Hoe meer naar het zuiden, hoe meer de hoogteligging stijgt en hoe hoger 

het leemgehalte van de bodems. De gronden zijn veelal volledig ontkalkt en vertonen een vrij 

lage pH (ca.4), die wel toeneemt met de diepte. In het bos worden vier drainageklassen 

onderscheiden, gaande van klasse c (zwak gleyige gronden) tot i (zeer sterk gleyige gronden). 

Het betreft grotendeels natte tot zeer natte bodemtypen met matige tot zeer slechte natuurlijke 

drainage. De reden hiervoor is enerzijds te vinden in het vlakke reliëf dat oppervlakkige 

drainage beperkt en anderzijds in het voorkomen van onderliggende Tertiaire kleilagen die 

door hun ondoordringbaarheid verticale drainage verhinderen en zorgen voor een 

stuwwatertafel. Over quasi het ganse bos wordt een textuur-B-horizont aangetroffen, ontstaan 

door accumulatie van uitgelood materiaal uit de A-horizont. In het noordelijke deel op de licht 

zandleemgronden wordt lokaal een podzolisatie van de bodem aangetroffen. Deze 

bodemprofielen zouden ontstaan zijn tengevolge van een heideontwikkeling in deze zone, 

waardoor ten gevolge van de inwerking van humuszuren humuscolloïden en ijzeroxiden 

uitspoelden en zich accumuleerden in de B-horizont. 

 

De twee meest voorkomende bodemseries zijn Lhcz en Ldczo, bodemseries die geschikt zijn 

voor Zomereik en Beuk. 

De bodemkaart van de regio is opgenomen als kaart 2.3. De tabel op volgende pagina geeft de 

verdeling van de bodemseries weer over de bestanden. 
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Bodemserie Bestanden Omschrijving 

Lcc 2a, 3c, 4b, 4d 
Zwak gleyige gronden op zandleem met een 

sterk gevlekte textuur B horizont 

Ldc 21a, 21b, 24a, 25a 
Matig gleyige gronden op zandleem met een 

sterk gevlekte textuur B horizont 

Lhc 

1a, 1b, 2a, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 5a, 

6a, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 9a, 10a, 

10b, 10d, 11a, 13c, 15a, 16a, 

16b, 16c, 16e, 16g, 18b, 19a, 

19b, 19c, 20a, 20b, 21a, 21b, 

22a, 23a, 23b, 23c, 24a, 24e, 24f, 

25a, 25b, 26a, 27a, 28a, 29a, 31a, 

33b, 33c, 34a, 34b, 34c, 34d 

Sterk gleyige gronden op zandleem met een 

sterk gevlekte textuur B horizont 

Lic 3a, 3b, 8a,11a, 15a 
Zeer sterk gleyige gronden op zandleem met 

een sterk gevlekte textuur B horizont 

Lep 27b 
Sterk gleyige gronden op zandleem zonder 

profielontwikkeling 

Lfp 

1a, 1b, 2a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 4d, 

5a, 6a, 7b, 10a, 10b, 10c, 

10d,12a, 13a, 20b, 21a, 21b, 22a, 

23a, 23c, 23d, 24c, 24d, 24e, 24f, 

24g, 30a, 31a, 32a, 33a, 33b, 

33c, 33d, 34a, 34b, 34c, 34d 

Zeer sterk gleyige gronden op zandleem 

zonder profielontwikkeling 

Pdc 

13c, 16a, 16c, 16d, 16e, 16f, 17c, 

18b, 19a, 19b, 19c, 24b, 24d, 

24e, 25a, 26a, 27a, 28a, 29a,  

Matig gleyige gronden op licht zandleem 

met een sterk gevlekte textuur B horizont 

Phc 13c, 16c, 16f, 16g, 28a, 29a 
Sterk gleyige gronden op licht zandleem met 

een sterk gevlekte textuur B horizont 

Pdg 

6a, 7a, 7b, 7c, 7d, 8a, 9a, 9b, 13a, 

13b, 14a, 14b, 15a, 16a, 16d, 

16e, 16f, 17a, 17b, 17c, 18a, 18b, 

24b, 27a, 29a 

Matig gleyige gronden op licht zandleem 

met duidelijke humus en/of ijzer B horizont 
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2.3 Beschrijving van het biologisch milieu 

2.3.1 Bestandskaart 

Kaart 2.4 toont de bestandsindeling op schaal 1/5000. 

 

2.3.2 Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens 

2.3.2.1 Bestandskenmerken 

Bestandstype Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Loofhout 138,68 87,5

Loofhout + Naaldhout 14,11 8,9

Naaldhout 1,63 1,0

Naaldhout + Loofhout 2,42 1,5

pOp 1,72 1,1

Totaal 158,56 100,0

 
Leeftijdsklasse Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

1-20 1,82 1,1
21-40 2,81 1,8
41-60 0,66 0,4
61-80 10,76 6,8
81-100 6,70 4,2
101-120 3,07 1,9
121-140 2,40 1,5
141-160 67,56 42,6
>160 2,27 1,4
Ongelijkjarig 58,79 37,1
NVT 1,72 1,1
Totaal 158,56 100,0

 
Sluitingsgraad Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

<25% 0,00 0,0
25%-50% 4,43 2,8
50%-75% 67,22 42,4
>75% 85,19 53,7
NVT 1,72 1,1
Totaal 158,56 100,0

 
Mengingsvorm Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Groepsgewijs 20,54 13,0
Homogeen 71,6 45,2
Stamsgewijs 64,7 40,8
NVT 1,72 1,1
Totaal 158,56 100

 
Bedrijfsvorm Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Hooghout 156,64 98,8

Hakhout 0,20 0,1

NVT 1,72 1,1
Totaal 158,56 100,0
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Oppervlakteverdeling volgens bestandstype

87%

9%
1%

2%1%
Loofhout

Loofhout +
Naaldhout

Naaldhout

Naaldhout +
Loofhout

pOp

 
 

Oppervlakteverdeling volgens leeftijdsklasse

42,61%1,43%

37,08%
1,51%
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0,42%

1,08%

1,15%
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Oppervlakteverdeling volgens mengingsvorm
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Oppervlakteverdeling volgens Bedrijfsvorm
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Beheerplan Buggenhoutbos 18 Eindrapport 

2.3.2.2 Boomsoortensamenstelling 

 

Zaailingen: 

 

De zaailingen betreffen alle exemplaren van houtachtige gewassen, die minder dan 2 meter 

groot zijn. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geïnventariseerde zaailingen voor 

het ganse bos. 

 

 

 

Gemiddelde hoogte cm Boomsoort Stamtal/ha 

0-49 Gewone esdoorn 327 

 Haagbeuk 24 

 Lijsterbes 28 

50-99 Gewone vlier 58 

 Grauwe abeel 5 

 Zwarte els 2 

100-149 Hazelaar 20 

150-199 Gewone vlier 2 

 Hazelaar 9 

 Lijsterbes 7 

 Sporkehout 7 

 Totaal 488 

 

 

Het moet worden opgemerkt dat in het overzicht de Wintereiken ontbreken. Er komen echter 

wel zaailingen voor, maar deze sterven quasi allemaal binnen de twee jaar af door lichtgebrek 

en Meeldauw. 
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Struiklaag: 

 

Tot de struiklaag worden alle exemplaren gerekend die groter zijn dan 2 meter, maar die een 

omtrek hebben van minder dan 20 cm op 1.5 m hoogte. De geïnventariseerde samenstelling 

van de struiklaag is gegeven in onderstaande tabel: 

 

 

 

Gemiddelde hoogte cm Boomsoort Stamtal/ha 

levend 

Stamtal/ha 

dood 

200-400 Amerikaanse eik 9 0 

  Berk 4 0 

 Beuk 31 2 

 Gewone es 1 0 

 Gewone esdoorn 7 0 

 Gewone vlier 2 0 

 Haagbeuk 2 2 

 Hazelaar 165 14 

 Lijsterbes 15 0 

 Paardekastanje 4 0 

 Spaanse aak 20 0 

 Sporkehout 16 3 

 Tamme kastanje 40 2 

 Wintereik 5 0 

400-600 Beuk 15 0 

 Hazelaar 84 5 

 Lijsterbes 2 0 

 Wintereik 1 0 

600-800 Beuk 10 0 

 Haagbeuk 1 0 

 Hazelaar 6 0 

 Totaal 441 29 
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Boomlaag: 

 

De boomlaag omvat alle planten met een omtrek van meer dan 20 cm op 1,5 m hoogte. De 

samenstelling van de boomlaag, die alle exemplaren met een omtrek groter dan 20 cm omvat, 

in weergegeven in onderstaande tabel: 

 

 

Boomsoort Stamtal 

(aantal/ha) 

Grondvlak 

(m²/ha) 

Volume 

(m³/ha) 

Amerikaanse eik 9 0,33 2,93 

Berk 12 0,37 3,60 

Beuk 129 8,16 97,31 

Boskers 1 0,01 0,10 

Douglasspar 2 0,07 0,75 

Gewone es 1 0,07 0,71 

Gewone esdoorn 10 0,10 0,71 

Grauwe abeel 0 0,06 0,61 

Haagbeuk 36 0,45 2,53 

Hazelaar 23 0,12 0,28 

Iep (G) 1 0,01 0,07 

Lijsterbes 13 0,09 0,35 

Lork (Europese) 7 0,97 12,04 

Noorse esdoorn 2 0,05 0,44 

Populier 1 0,07 0,62 

Sporkehout 1 0,01 0,03 

Tamme kastanje 23 0,60 4,47 

Wintereik 131 15,00 189,06 

Winterlinde 1 0,02 0,13 

Zomereik 1 0,04 0,51 

Zwarte els 0 0,01 0,09 

Totaal 405 26,62 317,36 
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Boomsoortensamenstelling naar 

Grondvlak

30,67%

56,37%

2,74%

3,65%

2,25%
1,69%

0,04%

0,26%

0,26%

0,04%

0,08%

0,15%

0,26%
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1,24%

0,38%
1,39% 0,34%

0,45%

0,23%

0,04%

0,04%

Grauw e abeel
Zw arte els
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Gew one es
Iep (G)
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Winterlinde
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Douglasspar
Noorse esdoorn
Lork (Europese)
Amerikaanse eik
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Haagbeuk
Beuk
Wintereik

 
 

Boomsoortensamenstelling naar Stamtal
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0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

0,25%

2,23%

2,48%

2,97%
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Boomsoortensamenstelling naar Voorraad

30,66%

59,58%

3,79%

1,70%

1,13%

1,41%

0,80%

0,02%

0,03%

0,22%

0,20%
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0,11%
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0,16%
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0,14%
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Sporkehout
Winterlinde
Zomereik
Douglasspar
Noorse esdoorn
Lork (Europese)
Amerikaanse eik
Gew one esdoorn
Berk
Lijsterbes
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Tamme kastanje
Haagbeuk
Beuk
Wintereik
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de hoofdboomsoorten en leeftijdsklasse per 

bestand. 

 

Bestandsnummer Hoofdboomsoort Leeftijdsklasse Bestandsnummer Hoofdboomsoort Leeftijdsklasse 

1a aE 121-140 17c wE, tKa 141-160 

1b B, L 61-80 18a L, wE Ongelijkjarig 

2a wE 141-160 18b wE 141-160 

3a B, Be 41-60 19a wE Ongelijkjarig 

3b wE 141-160 19b wE 141-160 

3c B 141-160 19c Arboretum  21-40 

4a wE 141-160 20a wE, B 141-160 

4b wE, B 141-160 20b B Ongelijkjarig 

4c wE 141-160 21a wE, B Ongelijkjarig 

4d wE 141-160 21b B, wE 141-160 

5a wE, B 141-160 22a wE, B Ongelijkjarig 

6a wE, B 61-80 23a B, wE >160 

7a wE Ongelijkjarig 23b B, wE 141-160 

7b wE 141-160 23c wE 81-100 

7c Dg 61-80 23d Heideterreintje  Niet van toepassing 

7d wE 141-160 24a wE Ongelijkjarig 

8a wE 141-160 24b nEd, wLi, gEs 21-40 

9a wE 141-160 24c Be Ongelijkjarig 

9b B, wE 141-160 24d wE, gEs  1-20 

10a wE 61-80 24e 
 Waterplas en 

grasland Niet van toepassing 

10b wE, aE 41-60 24f Be Ongelijkjarig 

10c B 141-160 24g grasland  Niet van toepassing 

10d wE 141-160 25a wE Ongelijkjarig 

11a wE 141-160 25b wE Ongelijkjarig 

12a  B, wE 1-20 26a wE Ongelijkjarig 

13a wE, B Ongelijkjarig 27a wE Ongelijkjarig 

13b L 61-80 27b xPo 1-20 

13c B 81-100 28a wE Ongelijkjarig 

14a wE, tKa 141-160 29a wE 81-100 

14b wE, B 141-160 30a wE 81-100 

15a wE Ongelijkjarig 31a wE, B 101-120 

16a wE Ongelijkjarig 32a B, wE 121-140 

16b aE, L 61-80 33a B 141-160 

16c wE 141-160 33b B, wE 141-160 

16d L 61-80 33c B, wE Ongelijkjarig 

16e B, wE Ongelijkjarig 33d B, wE 141-160 

16f wE, B 141-160 34a wE, B 61-80 

16g wE, tKa 141-160 34b B, wE 141-160 

17a B 21-40 34c B Ongelijkjarig 

17b wE 141-160 34d wE Ongelijkjarig 
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2.3.2.3 Dendrometrische gegevens 

 

Bestands
nummer 

Oppervlakte 
(ha) 

Levende bomen Staande dode bomen 

Stamtal Grondvlak Voorraad Stamtal Grondvlak Voorraad 

1a 0,86 550 43,08 411,38 39 0,2 0,61 

1b 1,63 295 23,43 260,70 0 0 0 

2a 3,94 176 25,49 330,86 22 2,85 32,01 

3a 0,59 629 28,27 233,52 0 0 0 

3b 2,62 487 20,61 235,29 0 0 0 

3c 0,77 236 53,12 764,29 0 0 0 

4a 2,09 265 21,00 253,43 20 4,27 48,09 

4b 2,21 108 17,22 232,64 0 0 0 

4c 2,35 275 19,54 223,33 0 0 0 

4d 1,49 69 20,48 278,42 0 0 0 

5a 4,16 422 32,48 389,12 30 2,58 27,8 

6a 1,22 599 18,73 162,78 79 2,27 19,15 

7a 3,35 827 21,93 200,86 0 0 0 

7b 1,65 472 25,97 295,97 49 3,36 36,05 

7c 0,25 344 40,25 448,87 0 0 0 

7d 0,85 560 25,21 245,68 79 1,32 11,58 

8a 2,81 580 22,80 227,92 25 1,39 14,59 

9a 4,88 554 29,99 370,30 53 1,67 15,34 

9b 1,38 108 26,27 324,44 118 1,4 8,55 

10a 0,62 599 28,91 302,32 39 0,2 0,04 

10b 0,07 1022 29,22 271,40 196 2,17 13,89 

10c 0,56 216 32,80 444,19 0 0 0 

10d 0,81 383 22,14 255,35 0 0 0 

11a 1,17 796 25,66 251,94 10 3,96 45,61 

13a 3,27 295 41,31 549,92 0 0 0 

13b 0,26 354 32,51 433,79 0 0 0 

13c 1,22 226 21,42 222,68 0 0 0 

14a 1,42 373 25,22 262,69 88 2,49 22,66 

14b 1,93 550 25,66 329,71 0 0 0 

15a 4,07 442 35,97 407,00 0 0 0 

16a 0,46 422 33,51 413,21 0 0 0 

16b 0,18 570 30,09 332,04 39 3,45 45,97 

16c 1,39 324 24,43 289,54 0 0 0 

16d 1,38 698 30,02 376,03 0 0 0 

16e 0,88 442 26,25 300,45 0 0 0 

16f 2,46 707 30,44 340,45 10 2,68 30,46 

16g 2,42 462 17,48 197,89 69 6,03 65,33 

17a 1,42 923 26,95 263,66 10 1,42 13,84 

17b 2,78 432 26,50 286,32 39 0,2 0,61 

17c 1,63 246 28,13 344,10 0 0 0 

18a 2,16 432 25,45 233,97 0 0 0 

18b 2,76 688 34,61 381,42 39 0,38 2,18 

19a 3,63 221 30,04 376,61 0 0 0 

19b 1,68 255 27,43 403,51 0 0 0 

20a 2,07 855 43,47 300,65 0 0 0 

20b 3,39 417 37,42 527,90 0 0 0 

21a 3,38 540 25,78 281,04 0 0 0 

21b 5,51 123 31,59 417,44 0 0 0 
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Bestands
nummer 

Oppervlakte 
(ha) 

Levende bomen Staande dode bomen 

Stamtal Grondvlak Voorraad Stamtal Grondvlak Voorraad 

22a 1,24 226 22,20 279,87 0 0 0 

23a 2,27 246 30,70 401,27 0 0 0 

23b 2,13 187 25,41 343,38 10 2,39 27,11 

23c 2,16 324 22,94 261,82 0 0 0 

24a 6,22 375 20,66 256,69 26 1,47 19,49 

24b 0,34 589 18,63 171,10 0 0 0 

24c 0,28 432 20,05 204,20 39 0,38 1,05 

24f 1,46 678 23,98 247,64 39 0,63 4,5 

25a 6,01 412 20,48 250,87 56 1,81 16,88 

25b 1,29 599 33,81 377,90 39 0,2 0,72 

26a 2,61 418 22,26 289,81 0 0 0 

27a 4,06 274 24,48 327,64 18 0,28 1,98 

27b 0,44 324 27,24 225,03 0 0 0 

28a 3,2 405 24,21 287,42 55 1,32 10,6 

29a 2,16 1012 31,68 315,39 0 0 0 

30a 1,16 403 27,65 341,29 0 0 0 

31a 3,07 529 27,78 309,25 0 0 0 

32a 1,54 157 31,12 438,77 0 0 0 

33a 0,36 226 26,70 357,51 49 4,26 46,07 

33b 1,08 79 34,51 464,91 0 0 0 

33c 3,09 201 22,20 263,88 0 0 0 

33d 1,98 226 22,36 262,68 0 0 0 

34a 5,22 383 27,21 318,57 0 0 0 

34b 2,22 216 18,95 232,97 0 0 0 

34c 3,54 580 30,26 476,97 5 0,94 10,49 

34d 1,2 481 19,58 204,33 0 0 0 

Gemiddelde 437 28,27 329,02 19 0,78 8,02 

Gewogen gemiddelde 416 27,33 325,79 17 0,81 8,43 

 

 

Bij vergelijking van de cijfers kunnen volgende conclusies getrokken worden: 

- Het hoge grondvlak en voorraad in relatie tot het eerder lage stamtal doet vermoeden 

dat het om een gemiddeld oud bos gaat met een groot aandeel aan dikkere bomen. 

- Het grondvlak in absolute cijfers is relatief hoog. Dit duidt op dichte stand. In enkele 

bestanden vinden we grote uitschieters: 1a, 3c, 7c, 13a, 15a, 18b, 20a, 20b en 33b. 

- Hoewel bij een bosbezoek het grote aantal dode bomen opvalt (vnl. door eikensterfte), 

springt het aandeel dood hout niet onmiddellijk in het oog. Slechts 2,6 % van de 

staande voorraad is dood hout. Hiervoor zijn er twee verklaringen. Ten eerste kan men 

vaststellen dat de dode eiken vaak in groepen voorkomen (een mooi voorbeeld hiervan 

is bestand 2a). Uiteraard zou het fout zijn de proefvlakopnamen in een dergelijke 

groep uit te voeren, waardoor het moeilijk wordt het aanwezige staand dood hout in de 

proefvlakmeting te betrekken. Ten tweede werden recent ‘gevaarlijke’ dode bomen 

geveld. hierdoor is heel wat staand dood hout overgegaan naar de categorie van 

liggend dood hout. Wel kan gesteld worden dat op het vlak van dood hout het 

Buggenhoutbos aan alle gestelde criteria voldoet, vermits de norm van 4% dood hout 

geïnterpreteerd wordt als 2% staand (wat er zeker is) en 2% liggend wat er ook is, 

vermits verondersteld wordt dat het aandeel liggend dood hout minstens gelijk is aan 

het aandeel staand. 



Beheerplan Buggenhoutbos 26 Eindrapport 

2.3.3 Flora 

De flora van Buggenhoutbos werd deels opgenomen in de zomer van 2003 en deels in het 

voorjaar van 2004. In het bos werden 4 Tansley-opnames uitgevoerd voor de open plekken of 

plaatsen met enkel struiklaag, alsook 97 Braun-Blanquetopnames in de bosbestanden. Op 

kaart 2.4 is de bestandsindeling weergegeven.  

 

In bijlage vindt u de totale soortenlijsten per individuele Braun-Blanquetopname. 

 

2.3.3.1 Bespreking Braun-Blanquetopnames 

Tenzij anders vermeld, is de gebruikte terminologie deze van de ‘Bosinventarisatie van het 

Vlaamse Gewest’ en ‘De vegetatie van Nederland deel 5’. 

 

• Ruwe analyse van de Tropresdiagrammen 

In Tropresdiagrammen worden de onderscheiden bostypes volgens de ‘Bosinventarisatie van 

het Vlaamse Gewest’ visueel voorgesteld in een welbepaalde volgorde. Vooreerst is er een 

gradiënt in vochtgehalte. Bostypes , gelokaliseerd op de linkerhelft van de cirkel zijn types 

van vochtige bodem (valleibossen en moerasbossen), de overige van eerder droge bodem. 

Anderzijds is er voor de ‘droge’ types een gradiënt van voedselarme bodems (Eiken-

Berkenbos) naar voedselrijke bodems. 

 

Wanneer we de Tropres-diagrammen van Buggenhoutbos beschouwen, zien we dat bijna alle 

opnames zich situeren in de intermediaire Eiken-Beukenbossectie. Vaak is er dan ook nog wel 

een, weliswaar minder uitgesproken,  overeenkomst met de Eiken-Berkenbossen en de Eiken-

Haagbeukenbossen. 

 

In enkele gevallen is er duidelijk overeenkomst met bostypes uit de natte sfeer en 

meerbepaald met een nitrofiel valleibostype.  

 

Conclusie:  

Buggenhoutbos is bijna volledig Eiken-Beukenbos, dat lokaal overeenkomsten heeft met het 

Eiken-Haagbeukenbos en Eikenberkenbos. Bossen van vochtig tot natte bodems zijn slechts 

sporadisch aanwezig. 

 

 

• Vegetatietypering bosbestanden 

Methode 

Omdat het aantal Braun-Blanquetopnames in Buggenhout aanzienlijk is, is het niet mogelijk 

om elke opname apart in detail te bespreken. We hebben daarom gekozen voor een 

gecombineerde aanpak met Twinspan en Tropres. Twinspan is een programma dat op basis 

van gelijkenis (aantal overeenkomstige soorten en bedekkingsgraad) de opnames in groepen 

verdeelt. De opnames die in dezelfde groep zitten, krijgen dan ook eenzelfde vegetatiekundige 

bosnaam. Om op een zo correct mogelijke manier te typeren wordt in eerste instantie gebruik 

gemaakt van Tropres. De verschillende diagrammen van 1 groep worden vergeleken en aan 

de hand hiervan wordt besloten tot een overkoepelend bosvegetatietype. Bijsturing kan 

gebeuren door een manuele controle van de aanwezige kensoorten. Bovendien wordt rekening 

gehouden met de indicatorsoorten die Twinspan geeft en de bostypes die Associa (ook een 

identificatieprogramma) weergeeft. De ervaring leert dat een combinatie van al deze 

methodes het beste resultaat geeft. 
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Resultaat  

 

We komen voor de bosbestanden van het Buggenhoutbos tot devolgende indeling : 

 Lokaal bostype 1:Populierenruigte 

 Lokaal bostype 2: Brandnetel – Vlierenbos 

 Lokaal bostype 3:  Bramenrijk Eiken-Beukenbos 

 Lokaal bostype 4:  Typisch Wintereiken-Beukenbos 

 Lokaal bostype 5:  Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos 

 Lokaal bostype 6:  Wintereiken-Beukenbos, soortenarme variant 

De bostypes worden hieronder besproken. In bijlage vindt u de syntabellen voor de lokale 

bostypes. 

 

Lokaal bostype 1: Populierenruigte  

 

Lokaal bostype 1: Populierenruigte
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Tropres BSK (gebaseerd op boom- struik- en kruidlaag) toont het meest verwantschap met 

Brandnetel-Vlierenbos (o.w.v. Kruipende boterbloem en Kleefkruid). We besluiten toch tot 

Populierenruigte omdat Grote brandnetel niet voorkomt en meerdere soorten uit de 

Moerasspirearuigtesfeer wel aangetroffen werden. O.a. Moerasspirea, Moerasrolklaver, 

Gewone smeerwortel en Dagkoekoeksbloem groeien in dit bestand. Dit wordt bevestigd door 

het Tropres K diagram (enkel gebaseerd op de kruidlaag), vermits ook bostypes aangeduid 

zijn met ruigtekruiden in de struiklaag (Elzen-Eikenbos). Opmerkelijk is het frequent 

voorkomen van Penningkruid en Waterpeper, beide soorten van vochtige bodem. 
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De indicatorsoort die Twinspan aangeeft (ter afscheiding van de overige opnames) is 

Zevenblad. Hiermee wordt het relatief nitrofiele karakter van dit bestand beklemtoond. 

 

Lokaal bostype 2: Brandnetel-Vlierenbos  
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De Twinspanindicatorsoorten zijn Gewone es, Vlier en Grote brandnetel. In de kruidlaag van 

deze opnames staat enkel Grote brandnetel, op  enkele kiemplanten van bomen na. Tropres 

geeft duidelijk het Brandnetel-Vlierenbosaspect aan. Dit bostype omvat voornamelijk recente 

aanplantingen op akkers en grasland. Er worden slechts heel weinig bossoorten aangetroffen. 

Beide bestanden in Buggenhout zijn o.a. ingeplant met Gewone es en Gewone esdoorn. Eén 

van de opnames bevat ook veel Linde. 

 

De overige opnames behoren tot de Eiken-Beukenbostypes en meerbepaald tot het 

Wintereiken-Beukenbos (Fago-Quercetum). Deze groep wordt door Twinspan verder 

opgesplitst in een viertal grote subgroepen. Manueel nazicht van de gevormde groepen bracht 

aan het licht dat deze verdere indeling niet optimaal is. Mogelijk komt dit doordat Twinspan, 

door de slecht ontwikkelde kruidlaag, teveel gewicht toegekend heeft aan de boomlaag. We 

hebben dan ook zelf een aantal groeperingen gemaakt (vooral gebaseerd op de 

Tropresdiagrammen) die een nuancering van de Wintereiken-Beukenbossen in verschillende 

types weergeeft. Soms zijn er echter moeilijk te plaatsen overgangsvormen. 

We onderscheiden volgende groepen: 

 

 

Lokaal bostype 3: Bramenrijk Eiken-Beukenbos  
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Lokaal bostype 3: Bramenrijk Eiken-Beukenbos
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In deze groep plaatsen we opnames die gedomineerd zijn door Gewone braam in de kruidlaag. 

 

Lokaal bostype 4: typisch Wintereiken-Beukenbos  
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Hier plaatsen we de opnames die typische soorten als Dalkruid en Meiklokje bevatten. Merk 

op dat de inventarisatie proefvlaksgewijs gebeurde en deze soorten dus in een bestand kunnen 
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voorkomen zonder dat het in de Braun-Blanquetopname ligt. Indien echter op terrein 

genoteerd werd dat Dalkruid of Meiklokje in het bestand voorkomt, plaatsen we dit toch in 

deze groep. 

 

Lokaal bostype 5: Adelaarsvarenrijk Wintereiken-beukenbos  
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In dit type is de kruidlaag gedomineerd door Adelaarsvaren 
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Lokaal bostype 6: Dominantie van Beuk en/of Wintereik zonder kruidlaag  
 

Lokaal bostype 6: Wintereiken-Beukenbos, soortenarme 
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In deze groep plaatsen we de opnames die niet uitgesproken tot een van de vorige groepen 

behoren. Het gaat om opnames die nagenoeg geen soorten in de kruidlaag bevatten door 

dominantie van Beuk of zeer dichte bezetting van Wintereik. Omdat de kruidlaag zo extreem 

soortenarm is, zijn de Tropresdiagrammen niet eenduidig af te lezen. Vandaar dat we deze 

opnames typeren als “dominantie van Beuk en/of/ Wintereik zonder kruidlaag”. Merk op dat 

ze door Twinspan wel samen afgesplitst zijn met de 3 vorige groepen. Kenmerken van 

Wintereiken-Beukenbos zijn echter zwak ontwikkeld. 

Tropres BSK piekt sterk uit bij het Gierstgras-Beukenbos, maar het zo kenmerkende 

Gierstgras is niet aanwezig in deze groep van bestanden.  

 

Voor de visuele voorstelling van de bostypes verwijzen we naar kaart 2.5 “Actuele vegetatie”. 

 

Van Gucht (3/7/2002) merkt terecht op dat ook bepaalde  bostypes uit de “Klasse der Eiken - 

en Beukenbossen op voedselrijke grond” fragmentarisch aanwezig zijn. Meerdere klasse-

kensoorten zijn in het bos aanwezig, hetzij in de bestanden, hetzij langs bospaadjes of beekjes 

(o.a. Gewone salomonszegel, Bosanemoon, Groot heksenkruid). Aanwezige specifieke 

kensoorten van Eiken-Haagbeukenbossen  zijn Witte klaverzuring, Muskuskruid, Gele 

dovenetel, Bosgierstgras en Ruige veldbies). (Storthelder en Schaminée, 1999). De drogere 

bestanden kunnen dan ook evolueren in een “arm-Eikenhaagbeukenbos-type”, terwijl voor 

nattere zones langs de beken een overgang kan voorkomen tussen Elzen-Vogelkersverbond 

(Alno- padion) en het vochtig Eiken-Haagbeukenbos.  

Tevens zijn er waarnemingen (mondelinge mededeling van G. Van Gucht) van 

Duizendguldenkruid en Liggend hertshooi in bestand 24f. 
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2.3.3.2 Bespreking Tansley-opnames 

Tansley1: bestand 23d 

Het betreft hier een heidestukje met boomopslag. Dit perceeltje is waardevol voor 

Buggenhoutbos, omdat nergens anders heide voorkomt. De zone dient dan ook als permanent 

open plaats behouden te blijven. Boom- en struikopslag dient tegengegaan te worden. 

Momenteel vormen Ruwe berk, Zomereik en Hazelaar een probleem, evenals de verbraming. 

De kruidlaag bevat op dit moment geen bijzondere soorten. Langs de rand groeit Valse salie, 

een typische plant van zoomvegetaties. 

 

Tansley 2: bestand 24
 
e 

Het betreft hier een gemaaide brandnetelvegetatie met Berk en enkele Lindes. De kruidlaag is 

zeer soortenarm en nitrofiel. Het maaisel dient afgevoerd te worden. 

 

Tansley 3: moeras- en oeverzone langs de Eendeput (24
 
e 2) 

De zone rond de vijver bevat meerdere interessante moerasplanten. Lokaal komt hier wat 

kwel aan de oppervlakte hetgeen zich uit in het sporadisch voorkomen van enkele soorten uit 

de dottergrasland- en moerasspireasfeer (o.a. Bosbies, Moerasspirea, Wolfspoot, 

Moerasvergeet-mij-nietje en Grote wederik). In de oeverzone staan Grote kattestaart, 

Wijfjesvaren, Grote lisdodde, Grote egelskop en Gele lis. Minder algemeen zijn Waterviolier 

en Watertorkruid. Van beide soorten werden slechts enkele exemplaren aangetroffen. Aan de 

noordkant van de vijver groeit Tormentil en Blauw glidkruid.  

Betreding van de zuid-westelijke omgeving van de vijver zou moeten vermeden worden. Hier 

is het kwelaspect het meest aanwezig.  

 

Tansley 4: 24g weiland aan de noord-oostelijke bosrand 

Het is een weiland dat pas uit intensieve landbouw is. Er staan geen zeldzame soorten en de 

vegetatie is gedomineerd door Gestreepte witbol. Ook Grote vossestaart is frequent aanwezig. 

 

 

2.3.3.3 Bespreking van de BWK en vergelijking met de vegetatiekaart 

Zie kaart 2.6 

 

Het bos is volledig getypeerd als Qs (Zuur eikenbos). Dit komt mooi overeen met het 

Wintereiken-Beukenbos uit onze vegetatietypering. Merk op dat de populierenruigte en het 

Brandnetel-Vlierenbos door de BWK-karteerders over het hoofd gezien zijn. 

 

 

2.3.3.4 Bespreking van de PNV  

De volgende types van de PNV, gebaseerd op bodemkenmerken. (zie kaart 2.7), zijn 

aangeduid voor Buggenhoutbos,  

 

Elzen-Vogelkersbos 

Typisch eiken-beukenbos droge variant 

Typisch eiken-beukenbos natte variant 

Arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos, natte variant 

 

Doordat de kruidlaag van Buggenhoutbos momenteel slecht ontwikkeld is (soortenarme 

beukenbestanden of door braam en adelaarsvaren gedomineerde vegetaties) is het moeilijk om 
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potentiële vegetatietypes exact te lokaliseren. Het gevoerde beheer (dunning, vernatting,…) 

zal daarenboven een belangrijke factor zijn in de verdere ontwikkeling van de bosbestanden. 

Verdroging door ontwateringsgreppels verhindert ontwikkeling van alluviale bostypes.  

Op de topokaart is het zuidwestelijke bosdeel (bestanden 3/deel, 5, 8, 9, 11 en 10/deel) 

aangeduid als natte zone. Mits aangepast beheer kan hier zeker een bosvegetatie van het 

Elzen-Vogelkersbos (Alno-Padion) ontstaan, zoals aangeduid op de PNV. 

Nog een belangrijke zone ter ontwikkeling van dit bostype is de onmiddellijke omgeving van 

de Hollebeek. Op vele plaatsen is hier sterke verdroging aan de gang en bevatten de bestanden 

veel te veel Beuk. Lokaal kan er dan overgang zijn naar vochtig Eiken-Haagbeukenbos. 

De grootste delen zijn aangeduid als potentieel typisch Eiken-beukenbostype natte variant. De 

meeste zones zijn eerder droog, zodat de droge variant eerder realistisch is. De reeds 

besproken soorten van de “Klasse der Eiken- en Beukenbossen op voedselrijke grond”  

wijzen in de richting van potentiële ontwikkeling van arm Eiken-Haagbeukenbos 

 

 

2.3.3.5 Oud-bosplanten  

Als een nieuw ‘bos’ ontstaat, hetzij door aanleg of door spontane bosvorming, heeft het niet 

vanaf de eerste jaren een volledige bosflora. Bij spontane bosvorming zijn de bomen de eerste 

die zich vestigen, en dit volgens een welbepaalde volgorde. Sommige soorten vestigen zich 

relatief snel. Andere soorten vereisen een stabiele bossituatie van meerdere jaren om zich te 

kunnen vestigen en uit te breiden tot stabiele populaties. Deze laatste soorten worden ‘oud-

bosplanten’ genoemd. Vermits dit soorten zijn van bossen die zich reeds lange tijd hebben 

kunnen ontwikkelen en een zekere ‘rijpheid’ bereikt hebben, zijn oud bosplanten vaak 

bijzonder interessant in de vegetatietypologie van bossen. Vaak zijn deze soorten gebruikt als 

kensoort van een of ander bosvegetatietype, juist omdat ze voorkomen in reeds goed 

ontwikkelde bossen. 

Hieronder volgt een lijst van de oud bosplanten die waargenomen werden tijdens de 

bestandsinventarisatie, uitgevoerd in 2003-2004. Daslook werd niet waargenomen tijdens de 

inventarisatie. Het voorkomen werd door derden gemeld. Daslook staat hoofdzakelijk 

langsheen het noordelijk gedeelte van de Hollebeek 

 

Tabel: Oud – bosplanten 

 

Lijst van oud-bosplanten   

Wetenschapelijke naam Nederlandse naam 
Acer campestre Spaanse aak 

Allium ursinum Daslook 

Anemone nemorosa Bosanemoon 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren 

Carex remota Ijle zegge 

Circaea lutetiana Groot heksenkruid 

Convallaria majalis Meiklokje 

Corylus avellana Hazelaar 

Dryopteris carthusiana Brede stekelvaren 

Ilex aquifolium Hulst 

Lamium galeobdolon Gele dovenetel 

Lonicera periclymenum Kamperfoelie 

Luzula pilosa Ruige veldbies 

Lysimachia nemorum Boswederik 

Maianthemum bifolium Dalkruid 

Millium effusum Bosgierstgras 

Oxalis acetosella Witte klaverzuring 

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel 

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren 

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid 
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2.3.4 Fauna 

2.3.4.1 Zoogdieren (gegevens boswachter) 

Zoogdieren die algemeen aangetroffen worden zijn de eekhoorn, de egel, de haas, het ree, het 

konijn, enkele muizensoorten en de muskusrat aan de Eendeput. Ook de Bunzing, de Wezel 

en de Hermelijn worden waargenomen. Sinds 1994 is ook de vos aanwezig in het 

Buggenhoutbos. De komende jaren zal aan de hand van braakballenonderzoek een verdere 

oplijsting worden gemaakt van voorkomende kleine zoogdieren. 

 

2.3.4.2 Ongewervelden 

Betreffende de sprinkhanen die in de regio aanwezig zijn werden door Sophie Vanroose van 

het Instituut voor Natuurbehoud gegevens ter beschikking gesteld. In de UTM-5-km-hokken 

waarbinnen het Buggehoutbos gelegen is werden volgende soorten waargenomen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de UTM-1-km-hokken waarbinnen Buggenhoutbos gelegen is werden geen waarnemingen 

gedaan. 

 

In het kader van het veelvuldig afsterven van volwassen eiken in het bos werd door Peter 

Roskams in de Nieuwsbrief van het IBW, 2
e
 jaargang, 4

de
 trimester, oktober 1999, melding 

gemaakt van het voorkomen van de Eikenprachtkever (Agrillus biguttatus F.). Deze kever zou 

in 1997 waargenomen zijn in Buggenhoutbos door het Labo voor Houtanatomie van de RUG. 

De larven van deze kever leven in de bast en deels in het oppervlakkige spinthout van de eik 

en kunnen door hun vraatgangen de boom volledig ringen. Vooraleer deze keversoort de 

eiken kan aanvallen dienen de bomen reeds door een primaire beschadiging getroffen te zijn. 

Bladverlies van de aangetaste eiken leiden tot sterke bezonning van de stam waarop een 

aanval van de warmteminnende insecten volgt. 

 

Eveneens via het Instituut voor Natuurbehoud, meer bepaald Dirk Maes, werden gegevens 

bekomen betreffende waarnemingen in Buggenhoutbos van de Vlinderpopulatie. Deze zijn 

samengevat in onderstaande tabel: 

Deelgemeente Utm5km Jaar Nederlandse naam Naam Abundantie

MERCHTEM ES84B 1983 krasser Chorthippus parallelus

MERCHTEM ES84B 1983 gewoon spitskopje Conocephalus dorsalis

BAASRODE ES85C 1989 grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima schaars

BAASRODE ES85C 1993 grote groene sabelsprinkhaan Tettigonia viridissima schaars

BAASRODE ES85C 1993 bruine sprinkhaan Chorthippus brunneus schaars

BAASRODE ES85C 1993 krasser Chorthippus parallelus schaars
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2.3.4.3 Amfibiën en Reptielen 

De herpetofauna is sterk vertegenwoordigd in het Buggenhoutbos. Vooral de 

Salamandersoorten zijn sterk vertegenwoordigd. Alle in Vlaanderen voorkomende soorten 

werden waargenomen in het bos. In de onderstaande tabel zijn de voorkomende soorten 

opgenomen, incluis hun Rode-Lijst-status. 

 

species_name soortname RL status 

Anguis fragilis Hazelworm zeldzaam 

Bufo bufo Gewone pad momenteel niet bedreigd 

Lacerta vivipara Levendbarende hagedis zeldzaam 

Rana esculenta - synklepton Groene kikker - synklepton momenteel niet bedreigd 

Rana temporaria Bruine kikker momenteel niet bedreigd 

Salamandra salamandra Vuursalamander kwetsbaar 

Triturus alpestris Alpenwatersalamander momenteel niet bedreigd 

Triturus helveticus Vinpootsalamander zeldzaam 

Triturus vulgaris Kleine watersalamander momenteel niet bedreigd 

 

Opmerkelijk is het voorkomen van de zeldzame vuursalamander. Langsheen de meanderende 

Hollebeek werden meerdere exemplaren waargenomen. Ook werd in het water van de beek 

larven van de Vuursalamander aangetroffen wat erop wijst dat de aanwezige populatie nog 

reproductief is (2001, inventarisatie Hollebeek ter hoogte van Nettebroekdreef door HYLA). 

Na deze eerste waarnemingen werd besloten om een inventarisatie op te starten in 

Buggenhoutbos naar de voorkeursbiotopen van de soort.  

Kamsalamander komt momenteel niet meer voor in het gebied. 

 

Utm1km Nederlandse naam Plek Rode-Lijstcategorie Vindplaats Toponiem

ES8549 Bont zandoogje Buggenhoutbos Momenteel niet bedreigd Merchtem Buggenhoutbos

ES8549 Klein koolwitje Buggenhoutbos Momenteel niet bedreigd Merchtem Buggenhoutbos

ES8549 Dagpauwoog Buggenhoutbos Momenteel niet bedreigd Merchtem Buggenhoutbos

ES8549 Eikenpage Buggenhoutbos Momenteel niet bedreigd Merchtem Buggenhoutbos

ES8549 Gehakkelde aurelia Buggenhoutbos Momenteel niet bedreigd Merchtem Buggenhoutbos

ES8549 Oranjetipje Buggenhoutbos Momenteel niet bedreigd Merchtem Buggenhoutbos

ES8549 Groot koolwitje Buggenhoutbos Momenteel niet bedreigd Merchtem Buggenhoutbos

ES8549 Icarusblauwtje Buggenhoutbos Momenteel niet bedreigd Merchtem Buggenhoutbos

ES8549 Klein geaderd witje Buggenhoutbos Momenteel niet bedreigd Merchtem Buggenhoutbos

ES8549 Citroenvlinder Buggenhoutbos Momenteel niet bedreigd Merchtem Buggenhoutbos

ES8549 Landkaartje Buggenhoutbos Momenteel niet bedreigd Merchtem Buggenhoutbos

ES8549 Kleine vos Buggenhoutbos Momenteel niet bedreigd Merchtem Buggenhoutbos

ES8549 Koninginnenpage Buggenhoutbos Momenteel niet bedreigd Merchtem Buggenhoutbos

ES8549 Kleine vuurvlinder Buggenhoutbos Momenteel niet bedreigd Merchtem Buggenhoutbos

ES8551 Koninginnenpage Buggenhoutbos Momenteel niet bedreigd Buggenhout

ES8551 Kleine vos Buggenhoutbos Momenteel niet bedreigd Buggenhout

ES8551 Groot koolwitje Buggenhoutbos Momenteel niet bedreigd Buggenhout

ES8551 Boomblauwtje Buggenhoutbos Momenteel niet bedreigd Buggenhout

ES8551 Gehakkelde aurelia Buggenhoutbos Momenteel niet bedreigd Buggenhout

ES8551 Klein koolwitje Buggenhoutbos Momenteel niet bedreigd Buggenhout
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2.3.4.4 Avifauna (Jan Gabriëls) 

 

2.3.4.4.1 Algemeen 

 

De inventarisatie werd uitgevoerd op 27/04/04. De integrale methode van karteren werd 

gebruikt waarbij de algemene en zeer algemene soorten geturfd werden (niet op kaart gezet) 

en de bijzondere broedvogels territoriaal werden opgetekend (van Dijk, 1996 Anselin e.a., 

1999). Om praktische overwegingen werd onderzoeksgebied in drie deelgebieden ingedeeld.  

 

De gegevens werden in drie categorieën van broedzekerheid onder gebracht waarbij code 1: 

mogelijk broedend; code 2: waarschijnlijk broedend en code 3: zeker broedend aanduidt. 

Deze categorieën vindt men terug in de laatste kolom van het excelbestand (overzichtstabel). 

 

In totaal werden 37 verschillende soorten broedvogels waargenomen. Er werd geen onderzoek 

verricht naar schemer- en nachtvogels zoals uilen. Bosuil en Ransuil werden toch ontdekt. De 

minder algemene soorten of indicatoren, werden van een * voorzien in de tabel en op de 

overzichtskaart gezet.  

 

Het aantal geregistreerde broedparen bedraagt minimaal 507. Spotvogel, Grasmus, Grauwe 

Vliegenvanger en Wielewaal zijn nog net niet terug uit de Afrikaanse winterkwartieren. 

 

 

Op de overzichtskaart 2.8 van de niet algemene soorten (indicatoren) werden volgende 

afkortingen gebruikt: 

Sperwer: Spe   Tuinfluiter: tf   Holenduif: Ho    

Buizerd: Bz   Ransuil: Ra   Grote Bonte Specht: gbo 

Bosuil:   Bu   Glanskop: gko    

Groene Specht: gs  Kleine Bonte Specht: kbs 

Zwarte Specht: zs  Fluiter: Fl 

Grote Lijster: glij  Boomklever: Bok 

 

In onderstaande tabel zijn alle waargenomen broedvogels opgenomen. 
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Gebieden I: Boskapel II: Krokkebaas III: Konijnenberg Totaal Code

Wilde Eend 1 1 2

Soepeend 1 v 1 v 1

Sperwer* 1 1 3

Buizerd* 1 1 2

Fazant 1 1 3 5 2

Waterhoen 3 3 2

Holenduif* 1 1 2 2

Houtduif 19 16 27 62 3

Turkse Tortel 1 2 3 2

Bosuil* 1 1 2

Ransuil* 1 1 2

Groene Specht* 2 1 3 2

Zwarte Specht* 1 1 3

Grote Bonte Specht* 5 4 9 18 3

Kleine Bonte Specht* 1 1 2 2

Winterkoning 26 19 11 56 3

Heggenmus 2 2 2

Roodborst 15 15 17 47 3

Merel 14 10 13 37 3

Zanglijster 2 4 2 8 3

Grote Lijster* 1 4 1 6 3

Tuinfluiter* 1 1 2 2

Zwartkop 10 9 12 31 3

Fluiter* 1 2 3 2

Tjiftjaf 19 6 12 37 3

Goudhaantje* 2 1 2 5 2

Staartmees 1 1 2 3

Glanskop* 1 1 2 2

Pimpelmees 18 12 7 37 3

Koolmees 22 11 17 50 3

Boomklever* 3 1 6 10 3

Boomkruiper 3 3 12 18 3

Vlaamse Gaai 2 2 6 10 3

Ekster 1 1 2 3

Kauw 5 5 5 15 3

Zwarte Kraai 3 3 4 10 3

Vink 4 5 4 13 3

Aantallen/gebied 183 140 184 507

Diversiteit 27 26 30 37

Inventarisatie broedvogels in Domeinbos Buggenhout
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2.3.4.4.2 Bespreking per gebied 

 

Deelgebied I: Boskapel (percelen 1-12) 

 

Loofhoutbos met vooral Beuk en Wintereik als dominante boomsoorten en regelmatig ook 

Gewone es. Struik- en kruidetage zijn aanwezig maar vaak ijl en echte zoom- of 

mantelvegetaties ontbreken nagenoeg. In de struiklaag groeien: Gewone esdoorn, Gewone 

vlier, Peterselievlier, Tamme kastanje, hier en daar wat Hulst, Wilde lijsterbes, Bramen, Ruwe 

berk, Eenstijlige meidoorn, Wilde kamperfoelie, Sporkehout, Hazelaar, Spaanse aak, 

plaatselijke aanplant van Zwarte els, plaatselijk Zoete kers en enkele Japanse lorken. 

Kruidlaag: plekken met Lelietje-van-dalen, Dalkruid, Gele dovenetel, Adelaarsvaren, Valse 

salie en Veelbloemige veldbies. 

 

Diversiteit:    27 

Aantal vastgestelde territoria: 183 

Kenmerkende soorten: Holenduif, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Kleine 

Bonte Specht, Grote Lijster, Fluiter, Goudhaantje, 

Glanskop en Boomklever. 

 

Fluiter is nog maar net terug en gezien de biotoop kunnen er meerdere territoria in dit 

deelgebied aanwezig zijn. Waarnemingen over langere termijn door derden wijzen op een 

duidelijke achteruitgang van de aanwezigheid van de Fluiter als broedvogel in het 

Buggenhout bos. Dit geldt tevens voor de Wielewaal. Door plaatsing van vele nestkasten is 

het aantal Pimpelmezen en Koolmezen dan weer bijzonder hoog. Turkse Tortel komt in de 

woonomgeving sporadisch voor. Nochtans valt op te merken dat er rond de woningen aan de 

bosrand geen Spreeuwen en Huismussen werden vastgesteld. Goudhaantje is enkel aanwezig 

rond woningen waar Fijnspar voorkomt. Het Vuurgoudhaantje ontbreekt wellicht omdat er 

geen Klimop groeit of omdat er te weinig Fijnspar is. 

 

 

2.1 Deelgebied II: Krokkebaas 

 

Loofhoutbos met dominante soorten als Wintereik en Beuk en aanplanting van Japanse lork in 

de noordoostrand. Stuiketage is plaatselijk ijl maar toch groeien er: Gewone vlier, Wilde 

lijsterbes, plaatselijk veel Bramen, Sporkehout, Hazelaar, wat Fijnspar, Tamme kastanje, 

Haagbeuk, Wilde kamperfoelie, Eenstijlige meidoorn, Aalbes, Gewone esdoorn, Spaanse aak 

en relatief wat Klimop. Kruidlaag: Adelaarsvaren, Lelietje-van-dalen, weinig Bosanemoon, 

Witte klaverzuring, Dubbelloof, Gele dovenetel, Dalkruid, Veelbloemige salomonszegel, 

Muskuskruid en Wolfspoot nabij een poel, Bosandoorn. 

 

Diversiteit:     26 

Aantal vastgestelde territoria: 140 

Kenmerkende soorten:  Ransuil, Groene Specht, Grote Bonte Specht, Grote 

Lijster, Tuinfluiter, Goudhaantje, Boomklever. 

 

Rond de woningen werd Turkse Tortel sporadisch opgemerkt evenals Ekster terwijl 

Spreeuwen en Huismussen ontbreken. Aantal Koolmezen en Pimpelmezen is normaler omdat 

er minder nestkasten ophangen hiervoor. Nochtans zijn er veel Pimpelmezen door 

aanwezigheid van nestkasten. Fluiter werd niet vastgesteld ofschoon de biotoop aanwezig is. 
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2.2 Deelgebied III: Konijnenberg-Eendeput 

 

Het westelijk deel is een droog Beukenbos met een schaarse struiklaag. Het oostelijk 

bosgebied ‘Eendeput’ is een vochtiger Eiken-(berken)bos met goed ontwikkelde struiketage. 

Ruwe berk komt niet talrijk maar wel verspreid voor. Struiklaag: Bramen, Hazelaar, Gewone 

vlier, Wilde kamperfoelie, Sporkehout, Gewone en Noorse esdoorn, Vogelkers, Haagbeuk. 

Kruidlaag: Bosanemoon, Gele dovenetel, Dalkruid, Lelietje-van-dalen, Veelbloemige 

salomonszegel, Dubbelloof plaatselijk, Kruipend zenegroen, Donkersporig bosviooltje. Op 

één plaats, langs beek in het noordoosten, is er veel Daslook en Speenkruid. In een poel komt 

Gele lis en aan de rand Wolfspoot voor. Er is een gebied met Struikhei aanwezig. 

 

Diversiteit:    30 

Aantal vastgestelde territoria: 184 

Kensoorten: Sperwer, Buizerd, Holenduif, Bosuil, Groene Specht, 

Zwarte Specht, Grote Bonte Specht, Kleine Bonte 

Specht, Grote Lijster, Tuinfluiter, Fluiter, Goudhaantje, 

Glanskop, Boomklever. 

 

Op en rond enkele poelen zijn er Wilde Eend en Waterhoen. Roofvogels als Sperwer (met 

nest) en Buizerd werden eveneens opgetekend. Alle inheemse spechten komen in dit bosdeel 

broeden en de Kool- en Pimpelmees zijn in lagere en normale aantallen vertegenwoordigd. 

Dit laatste is ten gevolge van het afwezig zijn van nestkasten in dit deelgebied. De Fluiter is 

wellicht in groter aantal vertegenwoordigd (vroege opnamedatum). Rond de woningen aan de 

rand van dit bosgebied werden geen Spreeuwen en Huismussen waargenomen. 
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2.4 Opbrengsten en diensten 

De opbrengsten van het Buggenhoutbos bestaan in hoofdzaak uit de verkoop van hout en het 

verkopen van zaden afkomstig uit het erkende zaadbestand voor Wintereik. In onderstaande 

grafieken en tabellen zijn de opbrengsten opgenomen. 

 

De opbrengsten uit de zaadbestanden zijn vrij variabel. In totaliteit is er 14ha van het bos 

erkend als zaadbestand. Rond de Boskapel (5VB1004 voor 5,40 ha) betreft het bestanden 

2a/deel en 4d/deel en rond Krokkebaas (5VB1003 voor 8,5 ha) bestanden 14a en b, 16f/deel, 

16g/deel en 18b/deel.  

 

In de loop van 1979 tot 2002 werd er bijna alle dienstjaren hout afgeleverd in Buggenhoutbos. 

Enkel in de dienstjaren 1992 en 2001 werd geen hout verkocht. De dienstjaren 1990 en 1991 

werden deels samengevoegd ten gevolge van de voorjaarsstormen van 1990, tevens werd het 

stormvallig hout toegevoegd aan de reguliere kappen. 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verhandelde volumes en behaalde prijzen.. 

 
Dienstjaar Volume in m³ Opbrengst in Euro 

1979 319 9147,27 

1980 311 14774,54 

1981 160 3341,60 

1982 345 14551,35 

1983 140 7734,28 

1984 244 7511,17 

1985 260 11774,94 

1986 379 21442,79 

1987 221 9196,85 

1988 388 25384,30 

1989 122 4858,71 

1990 665 11157,69 

1990-1991 1126 26775,35 

1993 1374 72955,06 

1994 388 4635,61 

1995 1012 39691,97 

1996 666 16600,14 

1997 556 29127,49 

1998 721 24243,99 

1999 637 5963,08 

2000 856 23176,51 

2002 874 21963,37 

2003 717 10800,00 

2004 899 30770,00 

2005 589 22760,00 

2006 736 29000,00 

Totaal: 12481 416808,06 

 

Vóór 2003 betreft het commerciële volumes terwijl vanaf 2003 de cubering standaard 

gebeurde tot een aftopomtrek van 22 cm. 

 

De jacht wordt sinds 1972 niet meer verpacht. 
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3 Beheerdoelstellingen 

Knelpuntenanalyse 

Vooraleer de beheerdoelstellingen uit te schrijven is het noodzakelijk om op basis van de 

inventarisatiegegevens een overzicht te maken van vastgestelde knelpunten, dit vanuit diverse 

invalshoeken. De knelpunten vormen één van de uitgangsposities voor het formuleren van de 

beheerdoelstellingen.  

 

Knelpunten: 

 

1. Verdroging - waterhuishouding 

In het bos zijn overal, naast de natuurlijke beken, greppels en slootjes aanwezig die een 

ontwaterend effect hebben. Onder andere hierdoor is het hele bosecosysteem te droog 

waardoor ook de hoger vermelde kenmerkende vogelsoorten in te lage aantallen aanwezig 

zijn. Hierdoor zijn er ook minder voorjaarsbloeiers. Eventuele maatregelen ter vernatting 

zijn wenselijk (in zones rond bestanden 8-9-10-11, rond de Hollebeek en bestand 26a). 

2. Habitatdoeltypen 

Buggenhoutbos is gelegen in habitatrichtlijngebied BE 2300044-13, “Bossen van het 

zuidoosten van de Zandleemstreek. De na te streven habitats zijn reeds vermeld onder 

1.7.1 Internationale  beschermingszones. Maatregelen ter ontwikkeling of uitbreiding van 

deze habitatdoeltypes moet een prioritair doel op zich zijn. Een belangrijk voorbeeld 

hiervan is de zone van bestanden 1-11. Deze is op de topokaart aangeduid als natte zone. 

Op basis van bodemkenmerken leert de PNV-kaart ons dat het PNV-type hier grotendeels 

het Alno-Padion (Elzen-Vogelkersverbond) is. Op terrein is hiervan niet veel te merken. 

De zone is te sterk begreppeld en hierdoor verdroogd. Lokaal afdammen of dempen van 

slootjes moet het gebied vernatten.  Op basis van de terreinwaarnemingen lijkt deze zone 

uitermate geschikt voor ontwikkeling van het Alno-Padion, een belangrijk habitatdoeltype 

van dit habitatrichtlijngebied. 

3. Dichte stand – verbeuking 

Over het algemeen vertoont het Buggenhoutbos een dichte stand wat de boomlaag betreft 

(grondvlak tot 53 m²/ha en voorraad tot 764 m³/ha). Een dergelijke dichte stand is een 

erfenis uit het verleden, waarbij er zich, in functie van de houtproductie, een intensifiëring 

van het beheer heeft voorgedaan. Deze optimalisering van het bodemgebruik ten voordele 

van de houtopstand is echter in het nadeel van ecologische waarden. Door lichtgebrek is 

zowel kruidlaag als struiklaag lokaal slecht tot onvoldoende ontwikkeld. Naast effecten op 

de variatie van kruid- en struiklaag heeft dit tevens secundaire effecten op o.a. vogelstand 

(zowel op grootte als diversiteit). Vooral soorten die in de struiklaag nestelen en /of 

foerageren zijn in te lage aantallen aanwezig. Heggenmus, Zanglijster, Tuinfluiter, 

Zwartkop, Tjiftjaf, Staartmees.  Het Wintereiken-Beukenbostype is weliswaar een bostype 

dat relatief soortenarm is, maar bepaalde bestanden hebben geen enkele soort in de 

kruidlaag. Verbeuking is hiervooor voor een groot deel verantwoordelijk (slechte 

humusvorming, zeer sterke beschaduwing). Sterke reductie van het aandeel Beuk is 

wenselijk in deze bestanden. Alzo krijgen de “bostype–doelhabitats” zijnde Beukenbossen 

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

van het type Asperulo-Fagetum en Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum meer 

kans om zich te ontwikkelen. 
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4. Recreatie 

In het Buggenhoutbos is er een sterke recreatiedruk. Het bos is ook sterk ontsloten en 

doorsneden met wandelwegen. Zonering van recreatie is noodzakelijk zodat er tijdens het 

broedseizoen (1maart tot half juli) rustgebieden zijn voor de broedvogels. Dit impliceert 

enkele paden ontoegankelijk maken, paden camoufleren, niet alles laten betreden. In een 

dergelijk bosgebied zouden er meer rustzones dienen te komen waardoor prooivogels 

meer kansen krijgen. De hoge recreatiedruk zorgt voor een sterke verstoring en 

versnippering van het areaal. Schaalvergroting vanuit natuurstandpunt door opheffen van 

bepaalde dreven of paden is gewenst om het bos een natuurlijker uitzicht te geven. Deze 

schaalvergroting zal vooral een meerwaarde creëren in de nattere delen. 

5. Open plekken 

Er zijn bijna geen open plekken aanwezig in het bos. Het betreft slechts een zestal 

waterpartijtjes, één in bestand 24e (Eendeput), één in bestand 13c , één in bestand 26a, 

twee in 34a en één in 34b, verder een heideterreintje in bestand 23d.  

De omgeving van de Eendeput (bestand 24 e) en de vijver in de buurt van 13c zijn zones 

die nog moerassig zijn. Er zijn indicaties van kwelactiviteit. Bij voorkeur worden ze 

periodiek gemaaid, met het oog op ontwikkeling van voedselrijke ruigten zoals 

vooropgesteld in de habitatrichtlijn. Bestand 23d is momenteel een droog heideterrein. Als 

vervolgbeheer lijkt maaien en afvoeren - kappen aangewezen. Alzo wordt struik- en 

boomopslag vermeden en kan de droge heide beter ontwikkelen. 

6. Mantel- en zoomvegetaties 

Mantel- of zoomvegetaties ontbreken nagenoeg en dit verklaart het afwezig zijn of de lage 

aantallen van vele kleine zangvogels (Gekraagde Roodstaart, Tuinfluiter, Grasmus, 

Zwartkop, Spotvogel, Tjiftjaf, Fitis e.a.). 

7. Avifauna 

Het aantal Vinken is, zoals trouwens in alle Oost-Vlaamse bossen, bedenkelijk laag. Ook 

de afwezigheid van gewone soorten rond de woonomgeving als Spreeuw en Huismus is 

opvallend. Ophangen van nestkasten heeft duidelijk een positieve invloed op mezen als 

Pimpelmees en Koolmees. In een dergelijk bosgebied is dit echter minder aangewezen. 

Hier kweekt men op die manier een populatie die niets bijbrengt aan de ecologische 

waarde van dit bosecosysteem.  

8. Hollebeek 

De Hollebeek is een prachtig meanderend bosbeekje dat het oostelijk deel van het bos in 

Zuid-Noordrichting doorloopt. Qua structuur is deze beek zeer mooi ontwikkeld 

(meandering, oeverwallen …). Bovendien is ze quasi het ganse jaar door watervoerend. In 

het beekje en op de oevers groeit echter geen enkele plant, omdat de bodem bedekt is met 

een dik pakket beukenbladeren. Daarom dient het merendeel van de Beuken in de 

onmiddellijke nabijheid van de beek te worden gekapt. In combinatie met (tijdelijke) 

opstuwing in de winter en recreatievrij houden van de oevers kan ook hier Elzen-

Vogelkersbos ontwikkelen, met uitzondering van de speelzone. 
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3.1 Beheerdoelstellingen m.b.t. de economische functie 

 

In de periode dat het bos eigendom was van de heer Clercx was houtproductie de 

voornaamste bestaansreden van het bos. Er werd door de eigenaar weliswaar over gewaakt dat 

er geen roofbouw werd gepleegd, maar dat kappingen steeds gevolgd werden door 

heraanplantingen. De keuze die destijds werd gemaakt voor boomsoorten als Wintereik en 

Beuk hebben geleid tot de huidige bestanden met een hoge economische waarde. 

 

In de toekomst is het de bedoeling in deze economisch waardevolle bossen meer plaats te 

maken voor natuurwaarden. Hierdoor zal de economische functie in kwantiteit moeten 

inleveren, maar niet in kwaliteit. Het blijft immers de bedoeling om de kwaliteit van het af te 

leveren hout op hetzelfde hoge peil te houden. 

 

Ten einde te voldoen aan de basisdoelstellingen van de CDB en de Beheervisie moet voor de 

komende planperiode een kapkwantum gedefinieerd worden. Dit kapkwantum voor de 

komende 20 jaar heeft louter tot doel de kappingen dusdanig te limiteren dat het bosbehoud 

verzekerd blijft. Hierbij is het wel van belang te weten dat het behoud van het bos niet 

impliceert dat het bos in zijn huidige vorm en voorkomen bestendigd dient te worden. 

Immers, uit de verschillende inventarisatieonderdelen is gebleken dat op dit moment de 

dichtheid van het bos een belangrijk knelpunt vormt voor de ontwikkeling (en behoud) van 

natuurwaarden in het bos. Naar de toekomst valt te verwachten dat het bos een ijler en tegelijk 

gevarieerder voorkomen zal krijgen. 

 

Overeenkomstig de beheervisie van de afdeling Bos en Groen wordt het kapkwantum 

voorlopig vastgesteld op 4m³/ha/jaar. Voor het Buggenhoutbos levert dit een jaarlijks af te 

leveren volume van ongeveer 630 m³, voor de komende 20 jaar is dit 12600 m³. De afgelopen 

24 jaar werd gekapt aan een ritme van 3,29 m³/ha/jaar. Dit lage cijfer heeft er toe bijgedragen 

dat er een grote voorraadopbouw heeft plaats gevonden.  

 

Bovenop het wegnemen van de jaarlijkse aanwas, zowel door dunningen als door eindkappen, 

moet er een correctie doorgevoerd worden van de staande voorraad. Om ecologische redenen 

moet het bos ijler komen te staan. Deze correctie zal geleidelijk gebeuren door doorgedreven 

dunningen. In bepaalde bestanden zal deze ingreep zeer belangrijk zijn. Algemeen kan gesteld 

worden dat het grondvlak van momenteel 27,33 m²/ha zou moeten dalen naar 22m²/ha. Een 

dergelijke procentuele daling toegepast op de voorraad zou betekenen dat tussen de 63,53 en 

87,31 m³/ha moeten verwijderd worden. Concreet betekent dit dat er bovenop de 12600 m³ 

aanwas, bijkomend 10037 m³ moet gekapt worden. Zoals uit het voorgaande blijkt is vooral 

de dichte stand van de door Beuk gedomineerde bestanden het grootste probleem. 

 

Dat het opvoeren van de dunningsintensiteit van 3,29 tot 4 m³/ha/j en daar bovenop nog het 

wegwerken van de dichte stand een grote invloed zal hebben op het bos en in de eerste plaats 

op de bosbeleving van de talrijke bosbezoekers behoeft geen betoog. Daarom is het 

noodzakelijk dit op een aangepaste manier te communiceren naar de recreanten toe. 

 

Het Buggenhoutbos is gerenommeerd als zaadproducent van Wintereik. Het omvat een 

belangrijke oppervlakte erkend zaadbestand. De opbrengst van eikels van Wintereik uit de 

erkende zaadbestanden is ook een bron van inkomsten voor het bosbedrijf. 
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3.2 Beheerdoelstellingen m.b.t. de ecologische functie 

 

De ecologische functie is gezien de geïsoleerde ligging van het bos van bijzonder belang. Het 

is in zijn totaliteit opgenomen als habitatrichtlijngebied. Op vlak van algemene 

natuurwaarden, zoals die vermeld werden in de CDB en de Beheervisie, scoort het 

Buggenhoutbos zeer hoog. Zo is het criterium rond inheems loofhout zeker voldaan. Op vlak 

van stamtal is 89,88% van de boomsoorten inheems loofhout, terwijl dit voor grondvlak en 

voorraad oploopt tot 92,5%.  

 

Ook op vlak van het aandeel oude bomen en dood hout is aan de minimale criteria voldaan. 

Wat betreft oude bomen is het zelfs zo dat er een overtal aan oude bomen dreigt te ontstaan, 

waardoor er een discontinue leeftijdsklassenverdeling zal ontstaan, als het ware een 

vergrijzing van het bos. Het dood hout bedraagt volgens de inventaris ongeveer 2,6% van de 

staande voorraad. Samen met het liggend dood hout wordt de in de CDB gestelde norm van 

4% zeker gehaald. In werkelijkheid is te verwachten dat er meer dood hout aanwezig is, doch 

door het gegroepeerd voorkomen is het moeilijk dit representatief te laten blijken uit de 

proefvlakopnamen (zie hoger). In de toekomst zal ten gevolge van verdere eikensterfte het 

aandeel dood hout zeker toenemen zonder dat er bijzondere maatregelen genomen moeten 

worden. 

 

Op vlak van de samenstelling van het bos kan nog veel ecologische winst geboekt worden. 

Enerzijds moet wat gedaan worden aan de dichte stand van het bos (zie hoger) en in bijzonder 

aan de verbeuking van bepaalde bestanden, anderzijds is de relatie tussen de actuele vegetatie 

en de potentiële vegetatie van die aard dat ook hier grotere natuurwaarden kunnen gecreëerd 

worden op termijn. Het beste en meest in het oogspringende voorbeeld is de potentie voor 

Elzen-vogelkersbos vooral in de bestanden langsheen het zuidelijk gedeelte van de Hollebeek, 

een doeltype voor het Habitatrichtlijngebied. Dit type moet daar waar mogelijk kansen op 

ontwikkeling geboden worden, door het plaatselijk vernatten door obstructie van bestaande 

drainage en een gepaste boomsoortenkeuze na eindkap. Ook rond bestanden 8 tot 10 en 

langsheen de Eendeput zijn er potenties voor dit bostype. 

 

Op vlak van faunavriendelijke maatregelen springt dadelijk de aanwezigheid in het oog van 

alle in Vlaanderen voorkomende salamanders. Vooral de aanwezigheid van de 

Vuursalamander is merkwaardig en vereist een aangepast beheer. De waterplassen en de 

meanderende Hollebeek zijn zeer belangrijk voor de salamanderpopulaties. Deze 

wateroppervlakten moeten vooral meer licht krijgen door het uitbreiden van de bosvrije 

stroken langsheen de oevers. Ontwikkeling van open plekken, interne en externe bosranden en 

meer licht in het bos zal insecten, vogels en kleine zoogdieren ten goede komen. Zoals blijkt 

uit de inventaris is er een onevenwicht in de vogelpopulatie ten gevolge van de talrijke 

nestkastjes. Een reductie van dit aantal is gewenst. 

 

Op vlak van floravriendelijke maatregelen moet vooral nadruk gelegd worden op tegengaan 

van verdroging, ja zelfs terug vernatten door het afdammen van talrijke greppels, en het 

verhogen van de lichtdoorval in de bestanden. Vooral moet aandacht besteed worden aan de 

voorjaarsbloeiers, die slechts sporadisch nog voorkomen enerzijds door lichtgebrek, 

anderzijds door verdroging. 

 

Op vlak van open plekken en bosrandvegetaties is het Buggenhoutbos slecht bedeeld. De 

aanwezige bosranden en open plekken zijn weergegeven op het kaartje 3.1 in bijlage. Volgens 
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de criteria is het nodig om 5 tot 15% van de bosoppervlakte te reserveren voor ontwikkeling 

en behoud van natuurwaarden. Voor het gehele bos betekent dit ca. 7,9 tot 27,8 hectare. 

Momenteel is de som van alle open plekken ca. 1,8 ha (door zijn aard kan bestand 24g niet 

meegeteld worden als open plek). Voor de creatie van bijkomende open plekken wordt in 

eerste instantie de open ruimte rond de bestaande poelen vergroot, waarna er een aangepast 

kap- en maaibeheer wordt toegepast. Ook in bestand 23d, waar er zich heide ontwikkeld heeft, 

is uitbreiding van de bosvrije zone aangewezen tot de totale oppervlakte van het bestand. 

Recent is de zone voor heideontwikkeling uitgebreid in bestand 21 a over ca 0,50 hectare. 

Bijkomende creatie van nieuwe open plekken in het bestaande bos wordt niet nagestreefd. 

Gezien de ecologische waarde van de bosvegetatie levert de creatie van nieuwe open plekken 

geen significante meerwaarde voor het Domeinbos. Bijkomend zal vooral gewerkt worden 

naar de creatie van bosrandvegetaties langs de zuidranden van het bos. Tevens kan bestand 

24g voorzien worden van houtwallen, waardoor luwten ontstaan, die dan wel kunnen dienst 

doen als open plek. In de bebossing die werd uitgevoerd in de winter 2006 werden twee 

bijkomende open plekken voorzien. Als de betreffende ingrepen voor open plekken worden 

uitgevoerd zal de totale oppervlakte open plekken 2,81 ha bedragen of 1,77 % van de 

oppervlakte. Het overige aan oppervlakte (3,23%) met als prioritaire functie natuur zal 

behaald worden door de creatie van bosranden en gradiënten. In totaal zal door de 

voorgestelde inrichting van open plekken en interne en externe bosranden 9,15 ha 

gereserveerd worden voor natuurfuncties, zijnde 5,79% van de oppervlakte. 

 

Betreffende de verjonging wordt naar de toekomst eerder gestreefd naar natuurlijke 

verjonging in plaats van het aanplanten.  
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3.3 Beheerdoelstellingen m.b.t. de sociale en educatieve functie 

Het Buggenhoutbos is een zeer intensief bezocht bos wat betreft recreanten. De vele 

horecazaken in de buurt zijn hieraan zeker niet vreemd. Vooral op vlak van avifauna levert dit 

wat problemen op. In bijlage is een kaartje opgenomen met de infrastructuur. De huidige 

recreatieve invulling levert toch wat knelpunten op met de ecologische functie. Een eerste 

knelpunt is het gebrek aan rustzones in het bos ten gevolge van het dichte (toegankelijk) 

bospadennet. Het verdient de aanbeveling om een aantal (parallelle) wegen ontoegankelijk te 

maken ter creatie van grotere rustzones.  

 

Buiten wandelaars (zeer veel joggers) en fietsers is geen andere vorm van recreatie toegestaan 

op dreven en paden. 

 

3.4 Beheerdoelstellingen m.b.t. de milieubeschermende functie 

Het bos vervult geen uitgesproken milieubeschermende functie in de zin van het Decreet. 

Door zijn geïsoleerde ligging kan de impact op grondwaterkwaliteit, infiltratie, waterberging 

en vooral landschap niet ontkend worden. 

 

3.5 Beheerdoelstellingen m.b.t. de wetenschappelijke functie 

Occasioneel gebeuren er enkele wetenschappelijke onderzoeken . Jaarlijks worden er vogels 

geringd. 
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4 Beheermaatregelen 

 

4.1 Bosverjonging 

 

Het Buggenhoutbos leent zich er toe om via groepsgewijze verjongingen te werken in de 

vorm van de Femelslag. De verjongingsintensiteit wordt bepaald door de vlakte-état, de 

oppervlakte van het bos gedeeld door de bedrijfstijd van het bos. Deze vlakte-état bedraagt 

voor een bedrijfstijd van 250 jaar (op die manier krijgen we een garantie op voldoende oude 

eiken en Beuken) 0,63 ha per jaar. De bestandsverjongingen zijn opgenomen in de kaptabel. 

 

Bij herbebossing wordt in eerste instantie gebruik gemaakt van eventuele aanwezige 

verjonging en na de groepenkap wordt gedurende 5 jaar gewacht op natuurlijke verjonging 

van gewenste soorten. Indien na deze periode de gewenste soorten niet aanwezig zijn  wordt 

en bijgeplant tot de gewenste soorten in de gewenste menging aanwezig zijn. 

 

1. In bestanden langsheen het zuidelijk deel van de Hollebeek wordt gestreefd 

naar soorten uit het Elzen-vogelkersbos. Dit zijn in eerste instantie Gewone es, Zwarte 

els en in de struiklaag Europese vogelkers als hoofdsoorten en verder Zomereik 

(eventueel Wintereik gezien de geschiedenis van het bos) en Gewone esdoorn als 

begeleiders in de boomlaag en vlier, Hazelaar, Gelderse roos, Grauwe wilg in de 

struiklaag. 

2. In de andere bestanden wordt gewerkt met Wintereik en Beuk als 

hoofdboomsoorten en Gewone es, Gewone esdoorn, Winterlinde en Boskers als 

begeleiders. De struiklaag bestaat uit Haagbeuk, Hazelaar, Lijsterbes, Gelderse roos 

(vooral op lichtrijkere plaatsen),  Spork, Spaanse aak en Gewone vlier. 

 

Op kaart 4.1 zijn de verjongingsingrepen weergegeven. 

 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de herbebossingen. 

 

Bestand oppervlakte jaar kap Na te streven 

soorten 

Controlejaar 

en bijplanten 
2a 0,62 2017 2 2022 

4b 0,62 2014 2 2019 

9a 0,62 2012 2 2017 

9b 0,62 2018 2 2023 

11a 0,62 2018 2 2023 

13a 0,62 2007 2 2012 

16f 0,62 2013 2 2018 

16g 0,62 2025 2 2030 

17b 0,62 2016 2 2021 

19a 0,62 2011 2 2016 

21b 0,62 2014 2 2019 

24a 0,62 2013 2 2018 

24a 0,62 2019 2 2024 

27b 0,44 2010 1 2015 

28a 0,62 2019 1 2024 

33a 0,36 2012 1 2017 

33c 0,62 2024 2 2029 

34a 0,62 2015 2 2020 
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4.2 Bosomvorming 

In bestand 27b wordt een omvorming voorzien van populierenaanplant naar gemengd 

inheems loofhout. Verder worden de komende 20 jaar geen bosomvormingen in de strikte zin 

voorzien. Wel zal de boomsoortensamenstelling van de bestanden 8-11 via gerichte 

verjongingen en dunningen meer gewijzigd worden naar de samenstelling van het Elzen-

vogelkersbos. De andere bestanden worden ijler gezet zodat een spontane ontwikkeling van 

de struiklaag beter mogelijk wordt. 

 

4.3 Bebossingswerken 

Bestand 24g, momenteel een weide met bomenrijen langs, wordt ingericht als open plek, 

omzoomd met houtkanten. Op die manier wordt de oppervlakte van perceel 24g toegevoegd 

aan de bosoppervlakte. 

 

Recent werden enkele landbouwpercelen aangekocht in de omgeving van het bos. Deze 

werden en worden aangewend voor bosuitbreiding. Onderstaande tabel geeft een overzicht 

van de bebossingsprojecten.. 

 
Kadasterpercelen/bestanden Oppervlakte Jaar van aanleg Opmerking 

35a, 35b 13,05 2006 35b is pOp* 

9Z3, 9Y3, 9C3/deel, 9B3/deel, 9D3/deel 14,60 2007  

9D3/deel, 9K4, 9M 9,54 2013  

23A, 9L 12,69 2023  

*pOp staat voor permanent open plek 

 

De ligging van de te bebossen gronden is opgenomen op kaart 4.2 in bijlage. 

 

4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 

 

In de aangelegde en de nieuw aan te leggen verjongingsgroepen zal de bestandsontwikkeling 

van nabij worden opgevolgd. Over het algemeen worden volgende verplegingswerken 

uitgevoerd: inboeten, vrijstellen, zuivering en vormsnoei. De vrijstellingen gebeuren in de 

eerste 3 tot maximaal 5 jaar na aanplanting eventueel gecombineerd met het inboeten als de 

uitval van de aanplanting meer dan 20 % bedraagt. De vormsnoei is facultatief en alleen 

uitvoerbaar tot een leeftijd van 10 jaar. De zuivering of eerste dunning wordt pas uitgevoerd 

nadat de verjonginggroep zich in de staakhoutfase bevindt op een leeftijd tussen de 25 en 35 

jaar. 

 

 

4.5 Kapregeling 

Om praktische redenen wordt het bos opgedeeld in 12 hakken van telkens ongeveer 12,5 

hectare. Op die manier wordt met een omloop van 12 jaar (met mogelijkheid terug te keren op 

halve omloop) een (theoretisch) te kappen volume bekomen van ca 500-600 m³ per doorgang, 

te verhogen met correctiekappen (zie 3.1). 

 

Jaarlijks wordt er een hak doorlopen. Per omloop (en dus per hak) wordt er 0,62 ha 

verjongingsgroep ingebracht of uitgebreid. De inbreng of uitbreiding van verjongingsgroepen 
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vindt plaats per 0,62 ha, vermits een geslaagde verjonging van eik minimaal 0,50 ha groot 

moet zijn. 

 

Betreffende het aanlegjaar moet worden opgemerkt dat het vermelde jaartal indicatief is. Het 

bos is in te delen in twee leeftijdsklassen, bestanden van 100-150 jaar (aanlegjaar 1875) en 40 

tot 60 jaar (aanlegjaar 1950). 

 

De eerste facultatieve dunning op halve omloop is opgenomen als een effectieve dunning met 

als doel het wegwerken van de dunningsachterstand en het ijler zetten (om ecologische 

redenen) van de bestanden. 

 

De in de kaptabel aangehaalde jaren zijn de jaren waarin de hamering wordt uitgevoerd van 

de aangeduide kappen. 

 

 

Overzicht gebruikte afkortingen: 

 

Maatregelen: 

 

 X Uitvoeren van een dunning in het betreffende bestand 

X/G Uitvoeren van een dunning in het betreffende bestand evenals het kappen van 

een groep van 0,62 ha. 

 O Facultatieve dunningskap 

 E Eindkap over ganse bestandsoppervlakte 

 

 

Boomsoorten: 

 

 aE Amerikaanse eik  Quercus rubra 

wE Wintereik   Quercus petraea 

 B Beuk    Fagus sylvatica 

 Be Berk    Betula spp. 

 tKa Tamme kastanje  Castanea sativa 

 nEd Noorse esdoorn  Acer platanoides 

 wLi Winterlinde   Tilia cordata 

 gEs Gewone es   Fraxinus excelsior 

 xPo Cultuurpopulier  Populus spp. 

 

 Dg Douglas   Pseudotsuga menziesii 

 L Lork    Larix spp. 

 

pOp Permanent open plek 

Inf Infrastructuur
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Bestand Opp 

(ha) 

Overheersende 

boomsoort 

Aanlegjaar 

2
0
0
7
 

2
0
0
8
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

1a 0,86 aE 
1875     X      X      O    

1b 1,63 B, L 
1950     X      X      O    

2a 3,94 wE 
1875     X      X/G      O    

3a 0,59 B, Be 
1950     X      X      O    

3b 2,62 wE 
1875     X      X      O    

3c 0,77 B 
1875     X      X      O    

4a 2,09 wE 
1875        X      X      O 

4b 2,21 wE, B 
1875        X/G      X      O 

4c 2,35 wE 
1875        X      X      O 

4d 1,49 wE 
1875        X      X      O 

5a 4,16 wE, B 
1875        X      X      O 

6a 1,22 wE, B 
1950   X      X      O      

7a 3,35 wE 
Ongelijkjarig   X      X      O      

7b 1,65 wE 
1875   X      X      O      

7c 0,25 Dg 
1950   X      X      O      

7d 0,85 wE 
1875   X      X      O      

8a 2,81 wE 
1875      X      X      O   

9a 4,88 wE 
1875      X/G      X      O   

9b 1,38 B, wE 
1875      X      X/G      O   

10a 0,62 wE 
1950      X      X      O   

10b 0,07 wE, aE 
1950      X      X      O   

10c 0,56 B 
1875      X      X      O   

10d 0,81 wE 
1875      X      X      O   

11a 1,17 wE 
1875      X      X/G      O   

12a 0,20  B, wE 
1999            Z      O   

12b 0,27 Inf 
-                     

13a 3,27 wE, B 
Ongelijkjarig X/G      X      O      X  
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Bestand Opp 

(ha) 

Overheersende 

boomsoort 

Aanlegjaar 
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0
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0
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0
0
9
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0
1
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2
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2
0
1
4
 

2
0
1
5
 

2
0
1
6
 

2
0
1
7
 

2
0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
2
2
 

2
0
2
3
 

2
0
2
4
 

2
0
2
5
 

2
0
2
6
 

13b 0,26 L 
1950 X      X      O      X  

13c 1,22 B 
1950 X      X      O      X  

14a 1,42 wE, tKa 
1875 X      X      O      X  

14b 1,93 wE, B 
1875 X      X      O      X  

15a 4,07 wE 
Ongelijkjarig X      X      O      X  

16a 0,46 wE 
Ongelijkjarig X      X      O      X  

16b 0,18 aE, L 
1950 X      X      O      X  

16c 1,39 wE 
1875 X      X      O      X  

16d 1,38 L 
1950 X      X      O      X  

16e 0,88 B, wE 
Ongelijkjarig X      X      O      X  

16f 2,46 wE, B 
1875 X      X/G      O      X  

16g 2,42 wE, tKa 
1875 X      X      O      X/G  

17a 1,42 B 
1950    X      X      O     

17b 2,78 wE 
1875    X      X/G      O     

17c 1,63 wE, tKa 
1875    X      X      O     

18a 2,16 L, wE 
1950    X      X      O     

18b 2,76 wE 
1875    X      X      O     

19a 3,63 wE 
1875     X/G      X      O    

19b 1,68 wE 
1875     X      X      O    

19c 1,05 Arboretum  
1975     O      O      O    

20a 2,07 wE, B 
1875     X      X      O    

20b 3,39 B 
1875  X      X      O      X 

21a 3,38 wE, B 
1875  X      X      O      X 

21b 5,51 B, wE 
1875  X      X/G      O      X 

22a 1,24 wE, B 
1875  X      X      O      X 

23a 2,27 B, wE 
1875  X      X      O      X 

23b 2,13 B, wE 
1875  X      X      O      X 
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Bestand Opp 

(ha) 

Overheersende 

boomsoort 

Aanlegjaar 
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0
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0
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0
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0
1
8
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
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0
2
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2
0
2
5
 

2
0
2
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23c 2,16 wE 
1875  X      X      O      X 

23d 0,40 Heideterreintje  -                     

24a 6,22 wE 
1875       X/G      X/G      O  

24b 0,34 nEd, wLi, gEs 
1975       X      X      X  

24c 0,28 Be 
Ongelijkjarig       X      X      X  

24d 1,18 wE, gEs  
1999             Z      X  

24e 
0,72 

 Waterplas en 
grasland 

-                     

24f 1,46 Be 
Ongelijkjarig       X      X      X  

24g 0,60 pOp -                     

25a 6,01 wE 
1950    X      X      O     

25b 1,29 wE 
1875    X      X      O     

26a 2,61 wE 
1950    X      X      O     

27a 4,06 wE 
1950    X      X      O     

27b 0,44 xPo 
1985    E                 

28a 3,20 wE 
1875       X      X/G      O  

29a 2,16 wE 
1875       X      X      O  

30a 1,16 wE 
1875      X      O      X   

31a 3,07 wE, B 
1875      X      O      X   

32a 1,54 B, wE 
1875      X      O      X   

33a 0,36 B 
1875      E               

33b 1,08 B, wE 
1875      X      O      X   

33c 3,09 B, wE 
1875      X      O      X/G   

33d 1,98 B, wE 
1875      X      O      X   

34a 5,22 wE, B 
1875   X      X/G      O      

34b 2,22 B, wE 
1875   X      X      O      

34c 3,54 B 
1875   X      X      O      

34d 1,20 wE 
1875   X      X      O      
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4.6 Bosexploitatie 

De zandig leem- en lemig zandbodems zijn onderhevig aan bodemverdichting. Zeker op de 

nattere plaatsen. Om vermijdbare bodemschade te verhinderen is het raadzaam te werken met 

vaste uitsleeppistes. De bomen dienen na velling tot aan deze pistes gelierd te worden, waarna 

ze verder tot de transportassen kunnen gesleept worden.  

Gezien het zeer dichte wegennet in het bos zal de sleepafstand zeer beperkt zijn, zelfs in die 

mate dat vele exploitaties kunnen plaats vinden door het lieren van de gevelde bomen naar de 

transportassen. 

 

Gezien de grote recreatiedruk is een goede informatie van de recreanten bij aanvang van de 

exploitaties aangewezen. Dit kan door kleine aankondigingen ter hoogte van de ingangen van 

het bos of ter hoogte van de exploitaties. 

 

De schoontijd loopt van 1 april tot 30 juni. Bij het aanduiden van de te kappen bomen worden 

nestbomen en bomen met vleermuiskolonies gespaard. 

 

In de verkoopsvoorwaarden kunnen bijkomende exploitatievoorwaarden worden opgelegd. 

 

 

4.7 Brandpreventie 

Het gevaar op bosbranden is in Buggenhoutbos eerder gering gezien de 

boomsoortensamenstelling en het vochtige bosklimaat. De vele (recreatie)wegen kunnen 

dienst doen als brandwegen. 

 

 

4.8 Open plekken 

Momenteel zijn er in het Buggenhoutbos weinig open plekken. De vraag moet echter gesteld 

worden of in dit bos de creatie van open plekken een ecologische meerwaarde zal opleveren 

tegenover de actuele toestand. De vrij geïsoleerde ligging van het bos en de beperkte 

oppervlakte pleiten ervoor om meer te kiezen voor echte boshabitats dan voor open plekken. 

Dit wordt tevens bevestigd door het feit dat de creatie van open plekken in dit bos slechts echt 

zin heeft indien grote oppervlakten worden open gemaakt.  

 

In de actuele toestand is er ongeveer  1,8 hectare aan open plekken. De bestaande open 

plekken zullen in functie van de lichtdoorval worden uitgebreid en rond enkele kleinere 

poelen worden de bomen weggehaald en wordt een bosvrije oever annex interne bosrand 

aangelegd. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de toekomstige open 

plekken, ligging, oppervlakte en hun aard. 

 

Door de geplande ingrepen is er een toename van de oppervlakte aan open plekken van 1,32 

hectare. 
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Bestand Aard Oppervlakte 

in ha 

Actie 

13c Poel 0,27 Bosvrij maken oevers en aanleg interne 

bosrand 

15a Poel 0,11 Bosvrij maken oevers en aanleg interne 

bosrand 

21a-23d Heideterreintje 0,61 Bosvrij maken en houden. Aanvankelijk 5, 

later 15 jaarlijks maaien 

24e Poel-grasland 0,72 Bosvrij houden oevers en jaarlijkse 

maaibeurt grasland ter verschraling 

24g Grasland 0,32 Inrichten weiland als open plek door aanleg 

van houtwallen rondom, gevolgd door 

jaarlijkse maaibeurten ter verschraling. 

26a Poel 0,29 Bosvrij maken oevers en creatie van interne 

bosrand. Verbinden open plek rond poel met 

open plek 24e. 

34a Poel 0,21 Bosvrij maken oevers, vooral in 

zuidwestelijke richting, en aanleg interne 

bosrand 

34a Poel 0,24 Bosvrij maken oevers, vooral in 

zuidwestelijke richting, en aanleg interne 

bosrand 

34a Ruigte 0,11 Kappen opslag wilg, later jaarlijkse 

maaibeurt van de ruigtevegetatie 

34b Poel 0,24 Bosvrij maken oevers, vooral in 

zuidwestelijke richting, en aanleg interne 

bosrand 

35b Poel/grasland 3,00 Extensief maaibeheer open plekken 

 

Kaart 4.3 geeft de ligging van de open plekken (bestaande en te creëren) weer. 

 

 

4.9 Gradiënten en bosrandontwikkeling 

De gradiënten in het Buggenhout bos zijn gezien de beperkte reliëfverschillen eerder beperkt. 

Er komen enkele vochtige zones voor ter hoogte van bestanden, 8-11, 16 en bestanden 30-33. 

Deze gradiënten worden wat de bestanden langs de zuidelijke loop van de Hollebeek betreft 

gebruikt voor het omvormen van de bossen naar Elzen-vogelkersbos (zie hoger). 

 

Gezien de geïsoleerde ligging van het bos in een open landschap is de overgang van open 

gebied naar bos van groot belang voor dit domeinbos. Het is dan ook uitermate belangrijk aan 

deze overgangen de nodige aandacht te besteden. De aan te leggen bosranden zijn 

weergegeven op kaart 4.2. 

 

De bosranden worden aangelegd door het zeer sterk dunnen (eigenlijk kaalslag met behoud 

van enkele overstaanders) van een strook van 15 meter breed. Deze strook zal verder worden 

beheer via een mantel-zoombeheer. De buitenste strook van 5 meter, de zoom, wordt 2-3 

jaarlijks gemaaid, terwijl de mantel (binnenste 10 meter), die meer houtachtige gewassen 

omvat, om de 15 jaar wordt afgezet. Dit gebeurt steeds gefaseerd, over stroken van telkens 
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ongeveer 100 m. Onderstaande figuur geeft een schematische voorstelling van de bosranden. 

Ook de interne bosranden langsheen de Hollebeek hebben een dergelijke structuur. Hier 

wordt tevens gewerkt met een variabele breedte van de interne bosranden, zodat plaatselijke 

luwten ontstaan. De gemiddelde breedte is 15 meter links en rechts van de beek, maar varieert 

tussen de 10 en 20 meter. Op die manier kan plaatselijk een open strook langs de beek 

ontstaan van 40 meter. In de onderstaande figuur is weeggegeven welke combinaties mogelijk 

zijn voor de aanleg van de interne bosranden langsheen de Hollebeek. 

 

Figuur: Schematische doorsnede van de bosrand met mantel-zoomvegetaties 

 

 

 

Figuur:  Interne bosranden met variabele afmetingen van mantel en zoom rond 

Hollebeek 
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De soorten die nagestreefd worden in de bosranden zijn: Hazelaar, Lijsterbes, Spork, Gelderse 

roos, meidoorn, Sleedoorn en hakhout van inlandse eiken, elzen en essen. Na de kap van de 

randzones wordt gedurende 5 jaar de kans gelaten aan natuurlijke verjonging van de beoogde 

soorten. Indien na deze 5 jaar de gewenste soorten zich niet spontaan gevestigd hebben wordt 

er bijgeplant. 

In totaal worden ca 7 hectare aan bosranden aangelegd. De bosranden zijn weergegeven op 

kaart 4.4. 

 

 

4.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en fauna 

De voornaamste bedreiging voor de fauna en flora in het Buggenhoutbos is de grote 

recreatiedruk. Algemeen is een terugdringen van deze recreatiedruk wenselijk maar quasi biet 

haalbaar. Daarom wordt ervan uit gegaan dat de recreatie (met uitzondering van de 

speelboszone) zich uitdrukkelijk beperkt tot de opengestelde wegen. De meest kwetsbare 

zones (rond de Hollebeek en de poelen) worden moeilijk toegankelijk gemaakt door de 

aanplanting van interne zomen die veel Sleedoorn en Meidoorn bevatten. 

Omwille van schaalvergroting worden enkele wegen in verweer gesteld (zie 

toegankelijkheidskaart 4.3). 

 

Om het evenwicht in de avifauna terug te herstellen zullen de nestkasten niet meer vervangen 

worden. 

 

De inrichting van de poelen en de creatie van interne bosranden met luwten langsheen de 

Hollebeek zal de amfibieënpopulatie ten goede komen. Tevens zal hier in de buurt voldoende 

liggend dood hout behouden blijven. De toegankelijkheid van de betreffende zones dient via 

randbeplantingen gereduceerd te worden zodat betreding door recreanten vermeden wordt. 

 

De bestanden zullen sterker gedund worden (reductie van het grondvlak met ongeveer 1/5
de

) 

waardoor struik en kruidlaag meer ontwikkelingskansen krijgen. 
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4.11 Dood hout en oude bomen 

Op vlak van dood hout en oude bomen is het Buggenhoutbos goed bedeeld. Om in de 

toekomst voldoende dood hout op stam te houden worden zoals in het verleden  

calamiteitsbomen (eikensterfte, blikseminslag en storm) niet systematisch geveld, tenzij 

omwille van veiligheidsredenen. 

 

Per bestand worden een 4-tal oude bomen per hectare gereserveerd. Deze bomen worden in de 

komende exploitaties steeds gespaard. Bij voorkeur worden nestbomen gereserveerd of 

bomen met scheuren en/of holten. Het zijn bij voorkeur geen Amerikaanse eiken. Deze te 

behouden bomen worden stelselmatig aan de voet gemerkt en bijvoorkeur aangeduid op kaart. 
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4.12 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de 

toegankelijkheid 

 

4.12.1 Plan wegennet 

Het Buggenhoutbos is voor de recreant vlot bereikbaar.  Parkeerzones zijn ter beschikking bij 

de horecazaken in de buurt van het bos. Er wordt door het Bosbeheer in 2007 een  

parkeergelegenheid ten behoeve van de bosbezoeker gecreëerd. De wegen in het bos zijn 

voldoende afgesloten om te verhinderen dat recreanten hun wagen op of langs de boswegen 

zouden parkeren. 

 

De toegankelijke wegen zijn opgenomen op kaart 4.5. Er zijn twee categorieën, enerzijds de 

wegen toegankelijk voor wandelaars en anderzijds de wegen toegankelijk voor wandelaars en 

fietsers. 

 

 

4.12.2 Speelzones 

Er is één grote speelzone voorzien in de volgende bestanden: 20b deel, 21a-b en 22a. 

 

 

4.12.3 Recreatieve infrastructuur 

De grote recreatiedruk heeft gemaakt dat er een gepaste infrastructuur aanwezig is: twee 

schuilhutten, drie vuilbakken, 6 infoborden en 36 zitbanken, deze werden gelokaliseerd en 

opgenomen op kaart 4.3.  

 

 

4.13 Beheermaatregelen met betrekking tot de jacht 

Niet van toepassing gezien de jacht niet verpacht is. 

 

 

4.14 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de visserij 

 

Het is verboden te vissen op de poelen en de waterlopen in het domeinbos. 

 

 

4.15 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot het gebruik 

van niet-houtige producten 

In de zaadbestanden van Wintereik moet op regelmatige tijdstippen de NV van Amerikaanse 

eik verwijderd worden. 
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4.16 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot 

cultuurhistorische elementen 

In het bos zelf zijn geen cultuurhistorische elementen aanwezig. Wel is er uiteraard de 

Boskapel, maar dit bosgedeelte is niet opgenomen in dit beheerplan. 

 

 

4.17 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de 

milieubeschermende functie 

Niet van toepassing. 

 

 

4.18 Beheermaatregelen en richtlijnen met betrekking tot de 

wetenschappelijke functie 

Niet van toepassing. 

 

 

4.19 Werken die de biotische of abiotische toestand van het bos 

wijzigen (art. 20, 90, 96 en 97 van het Bosdecreet) 

De drainage van het bos zal gereduceerd worden door het niet meer ruimen van sommige 

drainagegrachten in de bestanden en langs de niet-toegankelijke wegen. 

Op kaart 4.6 is een zone aangegeven waarvoor extra inspanningen zullen worden geleverd ter 

vernatting van de standplaats zodat hier kan gestreefd worden naar een goed ontwikkeld 

Alno-padion. De centrale drainage gracht (zie kaart) zal daar, waar ze uitmondt in de 

hoofdgracht, worden afgedamd. De greppeld langsheen de wegen die door de zone gaan 

zullen worden gedempt zodat hun maximale diepte nog slechts 20 cm bedraagt. Een volledig 

dempen van de greppel is geen optie gezien dit de kwaliteit van de wegen te sterk zou 

aantasten. 

 

Langsheen het centrale deel van de Hollebeek worden de mondingen van de zijdelingse 

drainagegrachten gedempt. Dit zal na de lichtingskap ten behoeve van de creatie van interne 

bosranden. Op die manier wordt de drainage van de oeverzonese gestremd en zal de 

aanwezige potentie voor Alno-Padion meer tot uiting komen. 
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4.20 Planning beheerwerken 

 

 Beheermaatregel Tijdstip Opmerking Evaluatie en monitoring

Aanplanten indien onvoldoende NV 5 jaar na eindkap

13a 2007 aan- of bijplanten 5 jaar na groepsgewijze kappingen

19a 2011 aan- of bijplanten 5 jaar na groepsgewijze kappingen

9a, 33a 2012 aan- of bijplanten 5 jaar na groepsgewijze kappingen

16f, 24a 2013 aan- of bijplanten 5 jaar na groepsgewijze kappingen

4b, 21b 2014 aan- of bijplanten 5 jaar na groepsgewijze kappingen

34a 2015 aan- of bijplanten 5 jaar na groepsgewijze kappingen

17b 2016 aan- of bijplanten 5 jaar na groepsgewijze kappingen

2a, 2017 aan- of bijplanten 5 jaar na groepsgewijze kappingen

9b, 11a 2018 aan- of bijplanten 5 jaar na groepsgewijze kappingen

24a, 28a 2019 aan- of bijplanten 5 jaar na groepsgewijze kappingen

33c 2024 aan- of bijplanten 5 jaar na groepsgewijze kappingen

16g 2025 aan- of bijplanten 5 jaar na groepsgewijze kappingen

Herbebossing na einkap

27b 2010

het jaar na aanplanten of inboeten wordt 

nagegaan of de soorten goed groeien, 

moet er eventueeel overgegaan worden 

op andere soorten of de plaats open laten 

bij herhaaldelijk slechte groei van 

bepaalde gedeeltes?

Open plekken 

13c, 15a 2007 aanleg open plekken rond poelen

23d 2008 uitbreiding open plek door kap opslag

34a, 34b 2009 aanleg open plekken rond poelen

26a 2011 aanleg open plek rond poel en verbinding met 24e

24g 2011 inrichting als open plek door aanplanting houtkanten

Maaien open plekken 2-jaarlijks vanaf realisatie open plek

Kappen interne mantel 12-jaarlijks vanaf realisatie open plek

Bosrandbeheer

Kappen van randbomen

15a 2007 Externe bosrand

20b 2008 Externe bosrand

6a, 7b 2009 Externe bosrand

18a, 18b 2010 Externe bosrand

27a, 27b 2010 Interne bosrand

19a 2011 Interne bosrand

31a, 32a, 33d 2012 Interne bosrand

28a 2013 Interne bosrand

24a 2013 Externe bosrand

24g 2013 Aanplanting houtkanten

4a, 4b, 4c, 4d 2014 Externe bosrand

Maaien zoom

alle bosranden 2-jaarlijks vanaf realisatie bosrand

Kappen struiken

alle bosranden 6-jaarlijks vanaf realisatie bosrand

Afzetten hakhout

alle bosranden 12-jaarlijks vanaf realisatie bosrand

het jaar na aanplanten of inboeten wordt 

nagegaan of de soorten goed groeien, 

moet er eventueeel overgegaan worden 

op andere soorten of de plaats open laten 

bij herhaaldelijk slechte groei van 

bepaalde gedeeltes?

jaar na kapping eventueel 

aanplanten/inboeten indien onvoldoende 

Nv van gewenste soorten. Het jaar na 

aanplant of inboeten: groeien soorten 

goed, andere soorten gunstiger? Heeft 

bosrand gewenste effect op reewild in 6a, 

eventueel breder maken?
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Bijlage 1: Kaarten 



Beheerplan Buggenhoutbos 62 Eindrapport 

Bijlage 2: Plantenlijsten 
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Bijlage 3: Toegankelijkheidsreglement 
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Bijlage 4: Bestandsbeshrijvingsfiches 
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Bijlage 5: Bestandsopnamefiches 
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Bijlage 6: Verslag publieke participatie 

 

Onderaan deze pagina is als figuur de aankondiging van het openbaar onderzoek in het 

gemeentelijk infoblad opgenomen. De inzageperiode heeft plaatsgevonden van 6 november 

tot 5 december 2006. Het beheerplan lag ter inzage op de Houtvesterij te Gent en op de 

Boswachterij. 

 

Tijdens de betreffende periode werd een infoavond gehouden op het gemeentehuis van 

Buggenhout, waar 7 mensen aan hebben deelgenomen. 

 

Gedurende de participatieperiode zijn er geen opmerkingen of bezwaren ingediend. 

 

Na de periode zijn enkele opmerkingen bezorgd aan Gustaaf Van Gucht door dhr. Marc Aerts: 

 

- In de vermelde lijst van oudbosplanten wordt geen melding gemaakt van Daslook, die 

voorkomt langsheen het noordelijke deel de Hollebeek. 

- De waarnemingen van de Fluiter zijn niet altijd duidelijk: men geeft de indruk op de 

inventarisatiedag van 27/04/04 meerdere zangposten te hebben geteld. In tegenstrijd 

met de eigen waarnemingen van de laatste jaren. Er wordt geen melding gemaakt van 

achteruitgang van Fluiter en Wielewaal als broedvogel. 

- Tabel over de groepsgewijze verjongingen geeft voor perceel 28a een controlejaar dat 

voor het jaar van kap komt. 

- De lijst zoogdieren kan verder aangevuld worden met gegevens uit 

braakbalonderzoek. Als je me braakballen, gevonden in het bos of aan de rand, kunt 

bezorgen ben ik altijd bereid deze systematisch te analyseren. 

 

Alle opmerkingen werden relevant bevonden en de teksten werden in functie van de 

opmerkingen bijgewerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


