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1 Identificatie van het bos

1.1 Situatieplan
Het plangebied wordt weergegeven op Kaart 1.1: Situering.

Ligging: het plangebied is gelegen in het de provincie Oost-Vlaanderen, op het grondgebied
van de gemeente Deinze.
Begrenzing: het plangebied wordt in het noorden begrensd door de spoorlijn Deinze-Tielt, in
het westen door de Gampelaeredreef, in het zuiden door de Karrewegstraat en in het oosten
door de Parijsestraat.

Figuur 1.1: Situering van het plangebied (bron: Google maps).

Relatie met andere groene domeinen (zie Kaart 1.2: Ligging van het plangebied t.o.v. andere
bos- en groengebieden):
In het noorden liggen verschillende erkende reservaten langs de Leie. Verder bevinden zich
nog verschillende grotere bossen in de omgeving (o.m. Hospicebossen, Ooidonk). In het
noordwesten bevindt zich het Sportpark (Deinze).



Identificatie van het bos

Pagina 8 van 145

1.2 Eigendom, zakelijke en persoonlijke
rechten

1.2.1 Eigenaars en beheerders

Naam van het gebied: Goed te Parijs, Stadsbos Deinze
Statuut: domeinbos en openbaar bos

De bestanden vervat in dit geïntegreerd beheerplan hebben een totale oppervlakte van 61 ha 91 a
65 ca (=plangebied). Een overzicht van de verdeling van de kadastrale percelen over de bestanden
is terug te vinden in Bijlage 1 en op Kaart 1.3: Kadastrale percelen.

Het beheer van deze bestanden wordt uitgevoerd door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB),
Provincie Oost-Vlaanderen, Regio Zuid.

Voor het bosdeel van het Stadsbos Deinze is ANB verantwoordelijk voor het technisch advies.

Verantwoordelijke beheerder openbare bossen:

Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), Regio Zuid

Regiobeheerder:

Xavier Coppens
Agentschap voor Natuur en Bos
Provinciale dienst Oost-Vlaanderen
Vlaams Administratief Centrum (VAC)
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70/73
9000 Gent
Tel.: 0476/60 37 85
E-mail: xavier.coppens@lne.vlaanderen.be

Boswachter ANB:
Jean-Pierre Nicaise
Agentschap voor Natuur en Bos
Provinciale dienst Oost-Vlaanderen
Vlaams Administratief Centrum (VAC)
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70/73
9000 Gent
Tel.: 0479/67 95 52
E-mail: jeanpierre.nicaise@lne.vlaanderen.be

Indiener beheerplan:

Agentschap voor Natuur en Bos
Provinciale dienst Oost-Vlaanderen
Vlaams Administratief Centrum (VAC)
Virginie Lovelinggebouw
Koningin Maria Hendrikaplein 70/73
9000 Gent
Tel. 09 276 20 00
Fax 09 276 20 05
E-mail: ovl.anb@vlaanderen.be

Voorliggend beheerplan is geldig voor 20 jaar (2015-2034).

mailto:xavier.coppens@lne.vlaanderen.be
mailto:jeanpierre.nicaise@lne.vlaanderen.be
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1.2.2 Zakelijke of persoonlijke rechten

Gebruiksovereenkomsten
Er zijn jaarlijks opzegbare kosteloze consessies voor begrazing van 2 percelen met een totale
oppervlakte van 1,56 ha. De overeenkomst is geldig tot 30/11/2013.
Er zijn tevens 2 bezettingen ter bede, voor de tijdelijke bewerking van akkerland en dit tot de per-
celen hun definitieve invulling krijgen. Deze overeenkomsten beslaan enerzijds 3,92 ha en 4,92
ha en bedragen respectievelijk 1032,92 euro en 1200,03 euro.

Het betreft volgende kadastrale percelen:

Afdeling Nummer Bestand Opp. (ha) Opmerking
Deinze 2B 0233/00_000 4d 0,9006 Begrazing (zonder bemesting of pesticiden)
Deinze 2B 0234/00_000 4d 0,6613 Begrazing (zonder bemesting of pesticiden)
Deinze 2C 0189/00_000 8b 0,8071 Akkerland en/of tijdelijk grasland
Deinze 2C 0190/00_000 8b 1,0870 Akkerland en/of tijdelijk grasland
Deinze 2C 0191/00_000 8b 0,9404 Akkerland en/of tijdelijk grasland
Deinze 2C 0200/00_000 8b 1,2112 Akkerland en/of tijdelijk grasland
Deinze 2C 0201/00_000 8b 0,8716 Akkerland en/of tijdelijk grasland
Deinze 2C 0186/00_000 8c 1,5679 Akkerland en/of tijdelijk grasland
Deinze 2C 0187/00_000 8c 1,3460 Akkerland en/of tijdelijk grasland
Deinze 2C 0188/00_000 8c 1,0028 Akkerland en/of tijdelijk grasland

Verder worden de bermzones van de dreven en randzones begraasd met schapen.

Erfdienstbaarheden

Er zijn geen erfdienstbaarheden voor de spoorweg in of tot op de grens van de bestanden.
Openbare erfdienstbaarheden zijn er enkel in de Astenedreef: hier is een buurtweg gevestigd
met een breedte van 1 m (Sentier nr. 25).

1.3 Kadastraal overzicht
Het kadastraal plan (zie Kaart 1.3: Kadastrale percelen) en Bijlage 1 geven een overzicht van de
kadastrale percelen die tot het plangebied behoren.

1.4 Statuut van de wegen en waterlopen
1.4.1 Statuut van de wegen
Het statuut van de wegen wordt aangeduid op Kaart 1.7: Atlas der Buurtwegen en Kaart 2.13:
Wegen.

Openbare wegen

Er grenzen diverse openbare wegen aan de bestanden van voorliggend beheerplan. Zo loopt in
het westen de Gampelaeredreef. De meest zuidelijke en oostelijke percelen worden begrensd
door de Karrewegstraat-Parijsestraat. De spoorlijn Deinze-Tielt bevindt zich noordelijk langs het
plangebied. Doorheen het plangebied loopt van west naar oost de Krekelstraat.
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In 2013 werd de Gampelaeredreef heraangelegd, met een boordsteen en 2 verharde doorsteken.

Atlas der Buurtwegen

Kaart 1.7: Atlas der Buurtwegen geeft een overzicht van alle buurtwegen volgens de Atlas der
Buurtwegen (1843-1845) die aanwezig zijn in het plangebied (bron: geoloket buurtwegen, Prov.
Oost-Vlaanderen).

Volgende buurtwegen liggen in of op de rand van het plangebied:

Chemin n°2: deze weg komt overeen met de huidige Parijsestraat.
Chemin n°10: deze buurtweg komt overeen met de Krekelstraat.
Chemin n°11: Komt overeen met de huidige Achtmeersstraat.
Chemin n°25: deze weg komt overeen met de Astenedreef.

1.4.2 Statuut van de waterlopen
Het plangebied ligt op de waterscheidingslijn tussen het hydrografisch bekken van de Leie in het
noorden en westen en dat van de Boven-Schelde in het zuiden en oosten. De waterscheiding
loopt ongeveer langs de Karrewegstraat (= Kortrijkse heerweg).

Ca. 2 km ten noorden van het plangebied bevindt zich de bevaarbare waterloop, de (gekanali-
seerde) Leie. Langs het plangebied lopen een aantal al dan niet geklasseerde waterlopen (zoals
de oud-geklasseerde waterlopen nr. 2, 3, 4, 10 en 31). Met name in het oosten van het plange-
bied komt de Petegemse beek (tweede categorie) en de Twezebeekloop (niet geklasseerd) toe
(zie Kaart 2.5: Hydrografie en hydrologie).

Aangezien het plangebied geklasseerde en oud-geklasseerde waterlopen omvat, is o.a. volgen-
de wetgeving m.b.t. de waterlopen van toepassing:

 wet op de onbevaarbare waterlopen van 28-12-1967 art. 17 § 1 en 2 die stelt dat aange-
landen van de geklasseerde waterlopen verplicht zijn, zonder recht op schadevergoeding
binnen een strook van 5 m:

o doorgang te verlenen aan de waterloopbeheerder.
o op hun eigendommen de maai- en ruimingsspecie te aanvaarden afkomstig uit

de waterloop, voor zover deze producten niet schadelijk zijn voor het milieu.
o werktuigen en materialen nodig voor het uitvoeren van werken aan de waterloop

te laten plaatsen.
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 provinciaal reglement 27-05-1955 – art. 15 dat stelt dat het verboden is beplantingen,
bouwwerken of herstellingen aan (oud-)geklasseerde waterlopen binnen een strook van
3 m vanaf hun uiterste boord zonder voorafgaande toelating van het gemeentebestuur.

 wet op de onbevaarbare waterlopen van 28-12-1967 art. 12 en 14 die stellen dat buiten-
gewone werken van verbetering of wijziging aan geklasseerde waterlopen maar mogen
uitgevoerd worden na machtiging van de Deputatie.

 provinciaal reglement 27-05-1955 art. 14 dat stelt dat werken uitvoeren aan oud-
geklasseerde waterlopen enkel kan na machtiging door de Deputatie.

1.5 Bestemming volgens het geldende plan
van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan

1.5.1 Gewestplan
Zie Kaart 1.4: Bestemming volgens het gewestplan.
Het noordelijk deel van het plangebied (noordelijk van de Astenedreef) betreft parkgebied, zuidelijk
van de Astenedreef is de gewestplanbestemming landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

1.5.2 Algemene en bijzondere plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen

Er zijn geen BPA’s, APA’s of RUP’s van toepassing.

1.6 Beleidsplannen en -initiatieven
1.6.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
Belangrijke doelstellingen in het RSV voor de natuurlijke entiteiten in het buitengebied zijn:

- Het tegengaan van de versnippering van het buitengebied.
- Het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen.
- Het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied met be-

trekking tot integraal waterbeheer, rivier- en beekvalleien, het landbouweconomisch sys-
teem en de agrarische structuur, de nederzettingsstructuur en de karakteristieke land-
schapselementen en –componenten.

- Het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het fysisch sys-
teem. Het fysisch systeem vormt het raakvlak tussen milieubeleid en ruimtelijke orde-
ning. Voorbeelden van gebiedsgerichte afstemming tussen ruimtelijke ordening en milieu
zijn de ondersteuning van de afbakening van stiltegebieden, de afbakening en realisatie
van beschermingsgebieden voor grond- en oppervlaktewater en van bodembescher-
mingsgebieden.

- Het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied.

Het plangebied behoort tot de deelruimte Leiestreek. De ecologische infrastructuur gevormd door
vlakke, lijn- en puntvormige elementen, door geïsoleerde natuur- en bosgebieden en door park-
gebieden staat centraal in het plangebied.

1.6.2 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen
Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost–Vlaanderen is van kracht bij ministerieel besluit
van 18 februari 2004, B.S. 10.03.2004 en in werking getreden op 24 maart 2004. Op provinciaal
niveau worden in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan de natuurverbindingsgebieden en de
ecologische infrastructuur (natuur- en bosgebieden die niet tot het VEN behoren) van bovenlo-
kaal belang aangeduid. De gedetailleerde afbakening van deze gebieden vormt een onderdeel
van de provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen.
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In deze verbindingsgebieden stelt de provincie volgende doelstellingen voorop:

-  natuurverbindingsgebieden zijn gericht op het versterken van de bestaande natuur-
waarden met het oog op hun verbindingsfunctie;
-  de natuurfunctie wordt bepaald door kleine landschapselementen en kleinere natuur-
gebieden als verbinding;
-  de natuurfunctie dient verbeterd te worden door de ontwikkeling (naast herstel en be-
houd) van de kleine landschapselementen en kleinere natuurgebieden welke de verbin-
ding realiseren tussen grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling en
natuurverwevingsgebieden (de uitbouw van een netwerk van KLE’s);
-  de uitbreiding van bossen en het behoud van de open ruimte;
-  het garanderen van de basismilieukwaliteit.

1.6.3 Ruimtelijk Structuurplan Deinze
Het GRS van Deinze werd definitief vastgesteld op 27/9/2007.

Het plangebied behoort tot het Zuidelijk Open Ruimtegebied (zie figuur).
Langs de N43 wordt een open ruimte corridor behouden tussen Deinze - Astene en Deurle. De
uitbouw van een stadsbos zal hier vorm krijgen.
Op lokaal niveau is de Petegemsebeek een belangrijk structurerend element, die als lijnvormig
element een aantal woongebieden doorkruist.

1.6.4 Landinrichtingsproject Leie en Schelde
Bij besluit van 26.10.1994 besliste de Vlaamse regering op grond van een voorstudie tot de op-
maak van een landinrichtingsplan voor het landinrichtingsproject 'Leie en Schelde'. Het landin-
richtingsplan dat in 1996 (goedgekeurd 1998) door de Vlaamse Landmaatschappij werd opge-
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maakt, bestaat uit een richtplan en één of meerdere inrichtingsplannen. Het inrichtingsplan
Stadsbos Deinze is een uitvoering van het richtplan van het landinrichtingsproject Leie en Schel-
de. Dit richtplan werd op 30 juni 1998 goedgekeurd.

De uitgangsdoelstelling van het inrichtingsplan Stadsbos Deinze is de opmaak van een geïnte-
greerd plan voor een stadsbos rond Deinze met een oppervlakte van ca. 50 ha.
De inrichting van het stadsbos bestaat uit twee grote blokken. Het deel ten noorden van de Kre-
kelstraat beoogt een massieve boskern van ca. 30 ha. Het deel ten zuiden van de Krekelstraat
wordt een verwevingzone tussen bos en landbouw van ca. 23 ha met behoud van landschappe-
lijke kwaliteiten. De verwevingzone zal bestaan uit hooiland, ruigte, bos, akker, weiland, enz.
De geplande maatregelen bestaan onder meer uit bosuitbreiding ten noorden en ten zuiden van
de Krekelstraat, bosomvorming van bestaande bossen, de aanleg van een verwevingszone, de
aanleg van een zaadboomgaard (= boom- of struiktuin voor de productie van autochtoon plant-
goed; inmiddels reeds aangelegd), de aanleg/herinrichting van nieuwe/bestaande dreven en het
herstel van poelen.

Het inrichtingsplan streeft ook naar een verbeterde inrichting op het vlak van ecologie, landschap
en zachte recreatie. Het omvat maatregelen voor de uitbouw van een drevenstructuur, een bete-
re ontsluiting met de omliggende zones, de aanleg van een fietsersbrug over de Leie en een aan-
tal externe recreatieve verbindingen. Daarnaast wordt een speelzone en een tweetal parkeerzo-
nes voorzien.

Stadsbos Deinze – geïntegreerde ruimtelijke ontwikkelingsvisie / VLM december 2005.
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Toekomstbeeld plangebied met in rood deel ANB en blauw deel stad Deinze (Bron: VLM 2011).

1.6.5 Ruilverkaveling Schelde-Leie
Het voorlopige plangebied van de ruilverkaveling Schelde-Leie wordt in het noorden bij benade-
ring begrensd door de N43 en in het oosten door een aantal parallelle zijbeken van de Schelde
(Zwarte Kobensbeek, Moerbeek en Coupure). Het zuiden en het westen worden grofweg be-
grensd door de N35.
De eerste doelstelling van het project is een verbetering van de agrarische structuur via het ruilen
en herverkavelen van landbouwgronden. Door de uitbouw van het stadsbos Deinze zal de
gronddruk in de regio verhogen. De ruilverkaveling wil in deze context een flankerend beleid bie-
den. Het ruilverkavelingsproject kan ook bijdragen aan een vlottere realisatie van het stadsbos
Deinze, omdat naar verwachting meer en beter gestructureerde ruilgronden aangeboden kunnen
worden aan de landbouwers die dienen te wijken in het kader van de projecten (ook Parkbos
Gent en Hospicebossen).
Daarnaast kan via ruilverkaveling een integrale inrichting van de regio gebeuren, waarbij maatre-
gelen kunnen worden uitgevoerd voor natuur- en landschapsontwikkeling, voor onroerend erf-
goed, voor integraal waterbeheer, voor de uitbouw van een recreatief netwerk, voor bodemcon-
servering, ... Tijdens het onderzoek naar het nut worden deze maatregelen verder afgewogen en
geconcretiseerd. Medio 2014 wordt een beslissing van de minister over het nut van de ruilverka-
veling en de blokgrens verwacht.

1.6.6 Samenwerkingsverband Stadsbos Deinze
Sinds november 2003 bestaat het Samenwerkingsverband Stadsbos Deinze (SSB), een samen-
werking van vele Deinse verenigingen, wijkcomités, schoolbesturen, enz. Ook Natuurpunt was
hier van bij het begin bij betrokken. Dit samenwerkingsverband wil de bevolking informeren over
het belang van dit bosuitbreidingsproject en wil de burgers ook betrekken bij de uitvoering ervan.
Regelmatig organiseert het SSB activiteiten in het stadsbos.
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1.7 Speciale beschermingszones
1.7.1 Internationale beschermingszones

1.7.1.1 Habitat- en Vogelrichtlijngebied

Zie voor afbakening Kaart 1.5: Beschermingszones.
Er komen geen Habitat- noch Vogelrichtlijngebieden in of in de nabije omgeving van het
plangebied voor.

Het meest nabij gelegen Habitatrichtlijngebied bevindt zich op circa 2 km ten NO en 2,5 km ten
NW van het plangebied. Het betreft de “Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel”
(habitatcode BE2300005, met een totale oppervlakte van 3377 ha).

1.7.2 Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden

1.7.2.1 Vlaams Ecologisch Netwerk

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

Zie voor afbakening Kaart 1.5: Beschermingszones.

Er komen geen VEN-gebieden in of in de nabije omgeving van het plangebied voor. Meer
noordelijk bevindt zich het VEN-gebied ‘De Vallei van de Benedenleie’ (Gen-gebied nr. 213).

1.7.2.2 Natuurreservaten

Er zijn geen erkende of Vlaamse natuurreservaten in de onmiddellijke omgeving van het
plangebied gelegen.

1.7.2.3 Beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten

Er komen geen beschermde landschappen of stads-/dorpsgezichten voor binnen de bestanden
van het plangebied (Kaart 1.6b: Beschermde landschappen, monumenten & dorpsgezichten).

De Astenedreef is beschermd als monument bij besluit van 17.10.1995 (publicatie Staatsblad
07.02.1996) (zie Bijlage 2). Het is een dubbele lindedreef, die de verbinding vormt tussen twee
belangrijke historische sites: het Goed te Gampelaere en het voormalige kasteel van Astene. Ze
is beplant met Grootbladige of Zomerlinde en is 780 m lang.
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Infobord aan de westzijde van de Astenedreef.

Ook het Goed te Parijs is op 5 april 2007 beschermd als monument (zie eveneens Bijlage 2). Dit
omhelst de historisch omgrachte site, met inbegrip van het omgrachte binnenerf met boerenhuis,
de bedrijfsgebouwen, het bakhuis, de toegangshekken, alsook de vroegere moestuin en boom-
gaard binnen de nog herkenbare en door knotwilgen en populieren afgezoomde buitenomwalling,
een perceel met waterpoelen en 2 dreven. Dit komt overeen met bestanden 6a, 6b en een deel
van 6c.

1.7.2.4 Landschapsatlas

De verschillende elementen van de Landschapsatlas zijn weergegeven op Kaart 1.6a: Land-
schapsatlas. Deze atlas geeft een overzicht van de historisch gegroeide landschapskenmerken
van bovenlokaal belang met relictwaarde.

Er worden relictzones en ankerplaatsen onderscheiden.

Een relict is een overblijfsel uit vroegere tijd dat nog getuigt van de toestand zoals die eertijds
was. Concreet worden punt-, lijn- en vlakvormige relicten onderscheiden. Sommige relicten van
zeer verschillende aard vormen echter complexen die historisch samen horen en dus best in hun
samenhang benaderd worden, deze worden ondergebracht onder de categorie ‘ankerplaats’.
Relictzones zijn gebieden met een hoge dichtheid aan zowel bouwkundige, landschappelijke als
andere types relicten.

Het plangebied en zijn omgeving vallen volledig binnen het traditioneel landschap “Zandig Leie-
Schelde-interfluvium”. Het plangebied ligt niet in de directe omgeving van een ankerplaats of re-
lictzone. Binnen het plangebied komen evenmin puntrelicten voor, maar er liggen er wel enkele in
de nabijheid, onder de vorm van historische hoeven (o.a. Nieuw Goed te Parijs, Oud Goed te
Parijs, Hoeve te Breetschoot, Hoeve Gampelare).

De Astenedreef werd aangeduid als lijnrelict.
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2 Algemene beschrijving

2.1 Cultuurhistorisch overzicht
2.1.1 Historisch overzicht
2.1.1.1 Onstaan van het landschap en landschapsevolutie
Historisch-landschappelijk sluit het plangebied aan bij het ‘Scheldeveld’. In de 9de eeuw werd dit
nog beschreven als een uitgestrekt bos: het 'Scheldeholt' of ‘Scheldehout’. In tegenstelling tot de
riviervalleien bleef het gebied tussen Leie en Schelde lange tijd onbewoond, vooral omdat de
gronden zich niet echt tot ontginning leenden. Dat betekent echter niet dat van het bos geen ge-
bruik werd gemaakt.

Het oorspronkelijke beboste landschap werd in de voorbije eeuw sterk ontgonnen. Restanten van
de bebossing zijn steeds aanwezig gebleven als kleine hakhoutbosjes, dreven en houtkanten.
Een aantal parken zijn bewaard gebleven rond vroegere “heerlijkheden”.

Het huidige agrarische landschap bestaat vooral uit akkerland met rond de boerderijen weilanden
(huiskavels). Heel wat akkers zijn nog afgezoomd met wilgenrijen of houtkanten met els. Het
landschap wordt doorsneden door enkele kleinere beken zoals de Petegemsebeek (Astene). De-
ze beken bepalen in belangrijke mate het landschap.

Bosdegradatie

Het bos evolueerde tot een wastine die zich uitstrekte tussen de Schelde en de Leie en in het
'Scheldeveld' werd omgedoopt. De wastine bestond uit heidevelden met verspreid struikgewas
(bremstruweel) en gedegenereerd bos (berk en Zwarte els). Het betreft een areaal dat tijdens de
grote middeleeuwse ontginningsperiode niet tot landbouwland kon worden omgezet, maar daar-
entegen in hoofdzaak voor begrazing werd gebruikt.

De eerste ontginingen

In de eerste helft van de 13e eeuw werd door de grootgrondbezitters van die tijd een eerste po-
ging ondernomen om het Scheldeveld op een min of meer systematische wijze te ontginnen om
aan de behoefte aan meer landbouwareaal in het dichtbevolkte Vlaanderen tegemoet te komen.
De Gentse Sint-Pietersabdij heeft als een van de voornaamste eigenaars hierbij een belangrijke
rol gespeeld. Het marginaal karakter van de zandgronden was ongetwijfeld een van de oorzaken
die tot een mislukking van veel van deze ontginningen hebben geleid.
Inmiddels was echter het merendeel van het bos gekapt, maar de kern van de wastine bleef wel
gespaard.
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Figuur 2.2: Carte des Camps de Deynse et d'Hauterive (1690).

De tweede ontginningsgolf

Pas in 1769 werd onder impuls van de centrale overheid en wederom door de Gentse Sint-
Pietersabdij de ontginning opnieuw aangevat, zij het ditmaal op veel efficiëntere wijze. Heiden
werden omgezet in bouwland. Hierdoor daalde het aandeel "woeste" gronden van nog 32% in
het midden van de 18e eeuw tot nauwelijks 2 à 4% in de Franse tijd.

Kortstondige herbebossing

In de tweede helft van de 18e eeuw bleef slechts weinig van het oorspronkelijk bos over. Later
heeft onder impuls van het Oostenrijks bewind en vooral in het westelijke deel van het Schelde-
veld – op Nazareths grondgebied – een herbebossing plaatsgevonden waarbij niet alleen perce-
len werden heraangeplant maar ook bijzonder veel dreven werden aangelegd.

2.1.1.2 Astenedreef ontstaan als verbindingsweg tussen een herenhoeve en kasteel

De Astenedreef was oorspronkelijk een pad en later een dreef tussen een kasteel (actueel de
Ceder) en een herenhoeve in Astene en vormde een onderdeel van een netwerk van dreven. De
herenhoeve was het goed te Gampelaere, één van de belangrijkste van Astene. Het bestond
oorspronkelijk uit een kasteelachtig gebouw (hooghof) op een mote (heuvel) en een neerhof.
Beide waren omwald met een overwelfde toegangspoort. De oudste vermelding dateert van
1390. De motte en de oude gebouwen zijn verdwenen en vervangen door nieuwe hoevegebou-
wen.

Vanuit de Gampelaerehoeve werd eind achtiende eeuw een dreef aangelegd naar het verdwe-
nen Romaanse kerkje aan de Leie waar toen het centrum van Astene was én een dreef naar het
kasteel te Breeschoot aan de Parijsestraat (nu de Ceder). Die laatste is de Astenedreef. De aan-
leg dateert van de periode 1775-1822.

Op een bepaald ogenblik waren hoeve en kasteel in handen van eenzelfde familie. Zij hebben de
Astenedreef aangelegd als een verbindingsweg tussen hun eigendommen. Jan-Frans Hopsomer,
burgemeester van Deinze, kocht het goed te Gampelaere in 1735. De oppervlakte was toen 31
ha. Een jaar later kocht hij het Goed te Breeschoot in de Parijsestraat aan, dat toen vlak naast
het kasteel van Breeschoot lag. Zijn zoon kocht in 1783 nog dit kasteel Breeschoot (of Astene
kasteel). Het was een zomerverblijf voor rijke heren en werd al vermeld in 1721 als Casteel of
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Huys van Plaisance. In 1809 laat hij het kasteel over aan zijn dochter. Hun nazaten verkochten
het kasteel in 1929 aan de socialistische Vooruit van Gent die het op haar beurt in 1951 verkocht
aan de Socialistische Mutualiteit. Het kasteel raakte in verval en werd in 1981 gesloopt om te
worden vervangen door het vakantiecentrum De Ceder.

2.1.1.3 Verkavelingsplannen

In de jaren 1970 waren er verkavelingsplannen voor de zone tussen de Krekelstraat en het
Nieuw Goed te Parijs. Deze plannen werden echter nooit uitgevoerd. De rioleringsbuizen die des-
tijds reeds werden aangelegd, zijn echter nog steeds aanwezig. Wellicht is ook de aarden talud
daarvan afkomstig.

2.1.1.4 Historische kaarten (vanaf begin 18e eeuw)
de Ferrariskaart (ca. 1775)

Het plangebied bestond ten tijde van de Ferraris uit een boccagelandschap met veel hagen en
bomenrijen, afgewisseld met grote bospercelen. Vooral rond de Gampelaerehoeve en ten zuiden
van de huidige N43 waren aaneengesloten bossen aanwezig. Ook ten westen van de hoeve
Nieuw Goed te Parijs komen aaneengesloten bospercelen voor. Verder komt hier een mozaïek
van akker en weiland voor, omringd met houtkanten.

De Astenedreef was ten tijde van Ferraris nog geen dreef, maar een pad dat de Gampelaere-
hoeve met het ‘Goed te Breeschoot’ verbond. De Gampelaeredreef was toen nog niet aanwezig
De wegen vanuit de huidige Krekelstraat en Parijsestraat naar de hoeve Nieuw Goed te Parijs
waren voorzien van bomen. De weg tussen het Nieuw Goed en de Parijsestraat was wel maar
voorzien van één bomenrij op de noordelijke zijde van de weg. De oorsprong hiervan is het plan-
trecht dat de aanpalende eigenaars verkregen. Hierdoor ontstond een typisch drevenkarakter dat
bepalend is voor het landschap in en rond het gebied.

Figuur 2.3: Uitsnede van de Ferrariskaart.



Algemene beschrijving

Pagina 20 van 145

Vandermaelen (ca. 1850)

Op de Vandermaelenkaart is rond de Gampelaerehoeve, ten noorden en zuiden van de toen
reeds aanwezige Astenedreef bos aanwezig. Enkele grotere percelen zijn in gebruik als akker.
In het zuiden van het plangebied komt een hoge densiteit aan houtkanten en bosjes voor. Ten
opzicht van de Ferraris zijn de bospercelen kleiner en meer versnipperd. De kleinere bosjes zijn
hier verbonden via houtkanten tot aan de Gampelaerehoeve. De rest van het grondgebruik be-
staat uit akker.

Figuur 2.4: Uitsnede van de Vandermaelenkaart.

MGI 1874, 1898

Ter hoogte van het plangebied komt vrijwel uitsluitend akkerland voor. Slechts enkele percelen
noordelijk van de Astenedreef zijn bebost, wat er op wijst dat heel wat bos gekapt werd sinds
1850.

In het zuidelijk deel van het plangebied komt een grote concentratie van houtkanten voor. Het
grondgebruik is er hoofdzakelijk akkerland, maar zuidelijk komen meer kleinere bosjes voor. En-
kele weilanden liggen rond de hoeve Nieuw Goed te Parijs.
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Figuur 2.5: Uitsnede van MGI 1874.

Figuur 2.6: Uitsnede van MGI 1898.

MGI 1948

Ten opzichte van het einde van de 19e eeuw zijn er meerdere percelen bebost rond de Astene-
dreef. Enkele akkers werden hier omgevormd tot weiland (rond de Gampelaerehoeve).

Enkele percelen zuidelijk van de Astenedreef zijn omgezet in weiland en bos. In het zuiden van
het plangebied verdwenen verschillende houtkanten (cfr. hoek Karrewegstraat-Parijsestraat).
Rondom de Petegemse beek zijn tevens verschillende houtkanten (rondom de percelen) ver-
dwenen).
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Figuur 2.7: Uitsnede van MGI 1948.

2.1.1.5 Bosleeftijd
In het plangebied is vrijwel geen oud bos aanwezig (zie Kaart 2.1: Bosleeftijd).
Enkel in het noordelijk deel is een klein aandeel oud bos dat reeds sinds de Ferraris onafgebroken
bebost is geweest. Ook net ten zuiden van de Astenedreef zijn enkele kleinere bossen aanwezig die
zijn ontstaan tussen 1775 en 1850.

2.1.2 Kenmerken van het vroegere beheer

2.1.2.1 Kappingen en hakhoutbeheer
Noordelijk deel

Sedert 1985 is er in bestanden 2a, 2b en 2c geen beheer meer uitgevoerd door de vorige eige-
naars (familie Ruffo de Bonneval).
Tot nu toe is enkel Amerikaanse vogelkers in de oude bosbestanden bestreden (manueel verwij-
deren van jonge planten).
De spontane opslag in de Astenedreef (oostelijk deel bestand 1a) werd gekapt voor de heraan-
plant met Zomerlinde.
De beplanting die stond op de plaats van dreef 1e werd eveneens gekapt. Langs de zuidrand
van 2c werd een zoomkap uitgevoerd voor de aanleg van de Boswachtersdreef.

Zuidelijk deel

Een groot deel van de dreef met Amerikaanse eik (en deels Zomereik) naar het Nieuw Goed te
Parijs (bestand 6a) werd recent (2009 & 2012) gekapt en het gerooide deel werd inmiddels her-
aangeplant met Zomereik.
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2.1.2.2 Beplantingen en recreatieve inrichtingen
Uitvoering Stadsbos Deinze 2006-2007

Het Stadsbos Deinze is gegroeid rond de Astenedreef. Het project voorziet in een bos van 55 ha
tussen de spoorweg, Parijsestraat, Karrewegstraat en Gampelaeredreef. Centraal hierbij is de
Astenedreef, waar ook een oude boskern is gesitueerd. De percelen met oud bos en de Astene-
dreef zijn eigendom geworden van de stad Deinze in 2005 en de 2e fase Zuid in 2006. Er werd in
2006 een bosaanplant gedaan op een maïsakker (fase 1 Noord) en op grasland in 2007 (fase 2
Zuid), waarbij in totaal 6 hectare nieuw bos werd aangeplant.

Er werd voornamelijk Zomereik, Gewone es en Zwarte els aangeplant in een verband van
1,5x1,5 m. In de boszoom werden o.a. Hondsroos, Gelderse roos en Sleedoorn aangeplant (ge-
middeld 6 meter breedte aan de percelen die palen aan de centrale dreef, aan de grachten en
aan het fietspad naast de spoorweg).

Beplantingsplan 1° fase Noord:

Soort                                                                    Aantal

Perceel nr. 1
Zomereik                            zE       1800 st
Zachte berk                         zBe       450  st
Es                                      Es       900  st
Winterlinde                       wLi       450  st
Zwarte els                         zEL       900 st
Oppervlakte: 19.530 m² (inclusief dreef)

Perceel  nr. 2
Es                              Es      900 st
Zwarte els                 zEL      600 st
Oppervlakte: 4.897 m²

Perceel nr. 3
Zomereik           zE     900 st
Winterlinde       wLi     300 st
Zwarte els          zEL     300 st
Oppervlakte: 10.000m² (inclusief dreef)

Perceel nr. 4
Zomereik          zE   1325 st
Es                      Es   1325 st
Boswilg             sWi    875 st
Zwarte els         zEL    875 st
Oppervlakte: 14.280 m²

Perceel nr. 5
Zomereik            zE   1775  st
Zwarte els          zEL   575 st
Boswilg              sWi   575 st
Oppervlakte: 9600 m²

Totaal:
Zomereik (Quercus robur)   5800 st
Zachte berk (Betula pubescens)   450 st
Es (Fraxinus excelsior)   3100 st
Winterlinde (Tilia cordata)   750 st
Zwarte els (Alnus glutinosa)   3200 st
Boswilg (Salix caprea)   1450 st
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Beplantingsplan 2e fase Zuid:

Soort Ned. naam Ouderdom Plantmaat Aantal
Alnus glutinosa Zwarte els 1+1 60/100 1525
Amelanchier lamarckii Am. krentenboompje 1+1 60/90 250
Castanea sativa Tamme kastanje 2+0 60/90 250
Cornus sanguinea Rode kornoelje 1+1 60/90 575
Corylus avellana Hazelaar 1+1 60/90 575
Crataegus monogyna Eensteilige meidoorn 1+1 60/90 575
Fraxinus excelsior Gewone es 2+0 60/90 2650
Quercus robur Zomereik 2+0 80/120 3700
Rhamnus frangula Sporkehout 1+1 60/90 575
Viburnum opulus Gelderse roos 1+1 40/60 575

De tweede kern van het Stadsbos is gegroeid rond Nieuw Goed te Parijs, een monumentale
hoeve die gelegen is tussen de Parijsestraat en Krekelstraat. In maart 2007 werd hier 6 ha bos
aangeplant, waarvan 5 hectare tijdens de actie Kom op tegen Kanker.

Er werden hier ook 2 zaadboomgaarden in 2007-2008 aangeplant, waarvan in 2012 een heraan-
plant gebeurde (herlokalosatie tussen beide percelen). Er werden o.m. Mispel, Zomereik, Wege-
doorn, Gelderse roos, Hazelaar en Hondsroos aangeplant. Het merendeel van het plantgoed is
als stek afkomstig van autochtone bomen en struiken uit de Vlaamse Zandstreek.

Figuur 2.8: Weergave van de beplanting in de 2 zaadboomgaardpercelen.
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Door het INBO werd tevens een herkomstproef uitgevoerd met Wilgen. Doelstelling was om na te
gaan hoe goed de autochtone wilgen het doen t.o.v. wilgen uit het veredelingsprogramma in Ge-
raardsbergen. Het is geen zaadboomgaard en was ook niet geconcipieerd als stekgaard, maar
als herkomstproef, dus enkel voor wetenschappelijk onderzoek. Er werden niet alleen autochtone
soorten maar ook 'veredelde' wilgen mee aangeplant (Schietwilg, maar ook Bindwilg en Kraak-
wilg). Ze werden stamsgewijs gemengd. De herkomst van het autochtoon materiaal is het Bra-
bants district oost, de Vlaamse Ardennen en de Vlaamse Zandstreek.

2011-2013: Uitvoering op terrein door ANB 2011-2013

De reeds aanwezige boskern ter hoogte van Hoeve OudNieuw Goed te Parijs wordt omzoomd
met een bosverwevingzone op gronden van het Agentschap voor Natuur en Bos. Zo’n zone
maakt een geleidelijke overgang tussen bos- en landbouwgebied.
Een aantal poelen die deels dichtgeslibd en/of toegegroeid zijn, werden terug open gemaakt zo-
dat ze weer aantrekkelijk worden voor libellen, amfibieën, enz. De toegang tot het gebied werd
ingericht met infoborden.

2013 - Uitvoering recreatieve maatregelen (inrichtingsplan Stadsbos Deinze) door VLM

In het kader van het stadsbos werd een landinrichtingsplan opgemaakt door de VLM.
Dit plan voorziet in inrichtingsmaatregelen voor het bos en de ruimere omgeving, zoals wandel
en fietspaden in het bos, de aanleg van een speelzone, (picknick)banken, aanplant van dreven,
een verkeersveilige oversteek aan de Ceder, de aanleg van een fietsersbrug ter hoogte van res-
taurant ’t Veer en een trage weg tussen de Gaversesteenweg en de Achtmeersstraat. Het plan
werd in 2010 door minister Schauvlieghe goedgekeurd. In 2013 werden alle maatregelen uitge-
voerd waarvoor géén grondverwerving is vereist. Het plan werd in 2010 goedgekeurd. De maat-
regelen waarvoor wel grondverwerving is vereist werden doorgeschoven naar de Ruilverkaveling
Schelde-Leie, momenteel in de fase ‘onderzoek naar het nut’. Gedurende de winter 2010-2011
werden reeds tal van wandelpaden aangelegd.
De reeds aanwezige boskern ter hoogte van Hoeve Oud Goed te Parijs wordt omzoomd met een
bosverwevingzone op gronden van het Agentschap voor Natuur en Bos. Zo’n zone maakt een
geleidelijke overgang tussen bos- en landbouwgebied.
Een aantal poelen die deels dichtgeslibd en/of toegegroeid zijn, werden terug open gemaakt zo-
dat ze weer aantrekkelijk worden voor libellen, amfibieën, enz.
De toegang tot het gebied werd ingericht met infoborden en banken.
De beschermde Astenedreef en het Boswachtersdreefje werden heraangelegd. De bestaande
beplanting op het einde van de Astenedreef (kant De Ceder/Parijsestraat) werd gerooid en er
werd zodat in het komende plantseizoen ook dit stuk van dein het verlengde van de bestaande
dreef een dubbele rij lindebomen geplant zal krijgen.
De Astenedreef kreeg een halfverhard fiets- en wandelpad van 2,5 m breedte. Verder werd de
nieuwe doorsteek voor de verbinding van Astenedreef met de Boswachtersdreef en de toegang
tot het (tijdelijke ) speelbos vrijgemaakt. Er werden nieuwe dreven ingericht (tussen Nieuw Goed
te Parijs en Oude Heirweg, tussen de Nieuwgoeddreef en de Achtmeersstraat en tussen de
spoorweg en het Boswachtersdreefje). De oversteek van de Parijsestraat naar de Astenedreef
ter hoogte van de Ceder werd verkeersveiliger en vanaf de parking van de Ceder werd een voet-
gangersbrug aangelegd als toegang tot de Astenedreef.
Er werd een (tijdelijke) avontuurlijke speelzone met enig reliëf en liggende boomstammen inge-
richt in het bos.
De dode bomen in de geboortedreef werden vervangen in het plantseizoen 2013-2014 door
nieuwe lindes (Tilia cordata).

2.2 Beschrijving van de standplaats
2.2.1 Reliëf
Zoals duidelijk blijkt uit Kaart 2.2: Reliëf, ligt het plangebied in een overwegend vlakke streek. Het
landschap vertoont nauwelijks hoogteverschillen en heeft een hoogte tussen ca. 10 en 12 m TAW.
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In het stadsbos van Deinze zijn vlak ten noorden en zuiden van de Astenedreef laagtes aanwezig
van ca. 8 à 9 m TAW.
Langs de spoorweg bevindt zich een rivierduinrelict.

2.2.2 Bodem en geologie
2.2.2.1 Geologie

Geologisch behoort het plangebied tot de zuidelijke uitloper van de Vlaamse Vallei.
Het huidige landschap van de Vlaamse Vallei is een gevolg van pleistocene erosie- en sedimen-
tatieprocessen, waarbij grote hoeveelheden materiaal zijn aangevoerd. De uitgeschuurde vallei-
gebieden werden gedurende de interglacialen opgevuld met zandige tot lemige afzettingen.
Nadien werden tijdens het Boreaal (8700-7800 jaar geleden) de valleien opgevuld met rivierse-
dimenten tot het huidig niveau.

Quartair

Op basis van de Geologische kaart van België kan gesteld worden dat het Quartair dek t.h.v. het
plangebied bestaat uit zandige fluvioperiglaciale afzettingen, met een dikte die oploopt van ca.
5m in het uiterste zuidwesten tot ca. 20 m in het noorden.

Tertiair

Onder het Quartair komt het Tertiair voor, meer bepaald het Lid van Aalbeke (zie Kaart 2.3: Ter-
tiaire geologie), behorend tot de Formatie van Kortrijk (Onder-Eoceen). Het Lid van Aalbeke be-
staat uit homogene blauwe zware klei. Dit is een slecht doorlatende en slecht watervoerende
laag. Daaruit kan afgeleid worden dat de freatisch watervoerende laag gevormd wordt door de
zandige Quartaire deklaag. De watertafel bevindt zich dus in deze laag.

2.2.2.2 Bodemtextuur, -drainage en -profiel

Bodemkundig behoort het plangebied tot de Vlaamse Zandstreek. De bodem bestaat hoofdzake-
lijk uit vochtig zand, slechts lokaal in het zuidwestelijk deel van het plangebied (bestand 5b) komt
vochtig zandleem voor (zie Kaart 2.4: Bodemkaart).

In het uiterste noorden van het stadsbos (langsheen de spoorlijn en plaatselijk in de Boswachter-
dreef) komen drogere zandgronden voor. Typisch voor zandgronden is de aanwezigheid van
podzolisatie (humus en/of ijzer B-horizont).

2.2.3 Hydrografie en hydrologie
Oppervlaktewater

Het plangebied behoort tot het Leiebekken. De afwatering gebeurt via verschillende sloten die
naar de Leie afwateren (zie § 1.4.2).
In het plangebied komen verschillende poelen voor.

Oppervlaktewaterkwaliteit

Binnen het plangebied zijn geen gegevens gekend inzake oppervlaktewaterkwaliteit.
Teneinde het vuil water van het Patrijspark en de Achtmeersstraat niet meer te lozen in een open
gracht, werd een pompstation gebouwd om dit vuil water te verpompen naar de riolering in de
Krekelstraat. Er blijft echter nog steeds een werkzaam overstort aanwezig, dat nog zorgt voor
aanvoer van vervuild water.

Grondwater
De bodem, hoofdzakelijk bestaande uit zand, heeft een belangrijke maar kwetsbaar freatisch
grondwaterreservoir. In het algemeen ligt de grondwaterspiegel hier betrekkelijk ondiep.
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2.3 Beschrijving van het biotisch milieu
2.3.1 Bestandenkaart

Het overzicht van de bestanden wordt weergegeven in Tabel 2.1 en op Kaart 2.6: Bestanden-
kaart.

Er worden in het plangebied 29 bestanden onderscheiden (allen behorende tot dezelfde bos-
plaats) met een gemiddelde bestandsoppervlakte van 2,09 ha. De bestandsgrenzen zijn afge-
stemd op de grenzen van de kadastrale percelen. De bestandsnummering loopt van het NW op
richting ZO en houdt rekening met het bestandstype (bv. alle dreven van de stad Deinze behoren
tot perceel 1).

Tabel 2.1: Overzicht van de bestanden.
Gebied Rechten ANB Eigenaar Opp.

(ha) Bestand Bestandstype

Openbaar bos Technisch beheer  Stad Deinze 2,036 1a Dreef
Openbaar bos Technisch beheer  Stad Deinze 0,8291 1b Dreef
Openbaar bos Technisch beheer  Stad Deinze 0,9104 1c Dreef
Openbaar bos Technisch beheer  Stad Deinze 0,3637 1d Dreef
Openbaar bos Technisch beheer  Stad Deinze 0,1508 1e Dreef
Openbaar bos Technisch beheer  Stad Deinze 0,2865 1f Akker
Openbaar bos Technisch beheer  Stad Deinze 2,7647 2a Oud loofbos
Openbaar bos Technisch beheer  Stad Deinze 2,3756 2b Oud loofbos
Openbaar bos Technisch beheer  Stad Deinze 1,835 2c Oud loofbos
Openbaar bos Technisch beheer  Stad Deinze 2,5706 3a Jong loofbos
Openbaar bos Technisch beheer  Stad Deinze 1,6591 3b Jong loofbos
Openbaar bos Technisch beheer  Stad Deinze 1,4415 3c Jong loofbos
Openbaar bos Technisch beheer  Stad Deinze 2,6968 3d Akker
Openbaar bos Technisch beheer  Stad Deinze 1,4229 3e Jong loofbos
Openbaar bos Technisch beheer  Stad Deinze 1,9923 3f Jong loofbos
Domeinbos Eigendom ANB 0,5171 4a Akker
Domeinbos Eigendom ANB 1,0186 4b Akker
Domeinbos Eigendom ANB 1,4193 4c Akker
Domeinbos Eigendom ANB 1,5619 4d Weiland
Domeinbos Eigendom ANB 11,2534 5a Halfopen bos
Domeinbos Eigendom ANB 3,2152 5b Weiland
Domeinbos Eigendom ANB 0,5491 6a Dreef
Domeinbos Eigendom ANB 0,6597 6b Dreef
Domeinbos Eigendom ANB 0,703 6c Dreef
Domeinbos Eigendom ANB 2,2739 7a Zaadboomgaard
Domeinbos Eigendom ANB 1,3753 7b Zaadboomgaard
Domeinbos Eigendom ANB 4,4759 8a Akker
Domeinbos Eigendom ANB 4,5212 8b Akker
Domeinbos Eigendom ANB 3,6736 8c Akker
Totaal: 60,5522

In totaal bestaat op heden slechts 11% van het plangebied uit oud loofbos. Het belangrijkste
aandeel wordt uitgemaakt door akkers (31%), gevolgd door 19% halfopen (bos)bestanden. Ver-
der wordt er nog onderscheid gemaakt tussen o.a. recente bosaanplantingen, weilanden, zaad-
boomgaarden en dreven (zie Grafiek 2.1).
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Grafiek 2.1: Overzicht bestandstypes.

2.3.2 Bestandsbeschrijving en dendrometische gegevens

Om inzicht te verkrijgen in de opbouw van de bosbestanden werd in 2013 een bosinventarisatie
uitgevoerd waarbij een deel van de bestanden aan de hand van cirkelvormige proefvlakopnames
werd opgemeten. De inventaris is zowel kwantitatief als kwalitatief georiënteerd en dient om
enerzijds het stamtal en grondvlak en anderzijds de bestandssamenstelling te bepalen. De lig-
ging van de dendrometrische proefvlakken is terug te vinden op Kaart 2.7: Bestandstype.

De dendrometrische gegevens werden verzameld om:

1. inzicht te verkrijgen in de mengverhouding tussen hoofd- en mengboomsoorten;
2. het aandeel van de soorten en leeftijden in de bestandsopbouw te kennen;
3. het aanwezige stamtal (houtvolume) te weten alsook de oppervlakte (grondvlak) die door

de belangrijkste soorten wordt ingenomen;
4. een duidelijke kijk te krijgen op de bestandenstructuur;

Door Grontmij werden er in 2013 2 bosbouwopnames gemaakt in de bestanden (er zijn boven-
dien slechts 3 “volgroeide” bosbestanden). Daarenboven werden nog 2 volopnames gedaan om
de opbouw van de dreven (Gampelaere en Astene) beter te kunnen beschrijven.

Alle gegevens zijn ingevoerd in de Acess-databank “Bosbeheerpakket” van ANB, die digitaal aan
dit beheerplan is toegevoegd en waar de dendrometrische gegevens per bosplaats en per be-
stand zijn op te vragen.

De oppervlakte van niet-bosbestanden (permanente open plek, zaadboomgaard, dreef, e.d.)
werd in de bosbouwdatabank aan 0,0001 ha gelijkgesteld1, zodat ook betekenisvolle uitspraken
kunnen bekomen worden op het niveau van het plangebied en de bospercelen. Concreet bete-
kent dit dat onderstaande cijfers en grafieken betrekking hebben op het volledige plangebied met

1 Bij het berekenen van de parameters worden alle bestanden in rekening gebracht, ook open plekken en water. Hierdoor
treedt onderschatting op bij de cijfers van het gemiddeld bosbestand. Dit kan me oplossen door deze bestanden een
oppervlakte te geven van 0,0001 ha, dit geldt niet voor bv. jonge aanplanten.
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uitzondering van de permanente open plekken. Alle berekende waarden onder deze paragraaf
doen dus enkel uitspraken over de beboste percelen.

Het overzicht van de algemene kenmerken van alle bestanden wordt weergegeven in Bijlage 3.

2.3.2.1 Bestandsopbouw

Leeftijd

Alle bosbestanden zijn ongelijkjarig opgebouwd. Dit wil zeggen dat er naast de hoofdboomsoort
nog een andere soort in de hoofdetage staat die van een ander plantjaar is dan de hoofdboom-
soort (doorgaans natuurlijke verjonging).
Daarnaast is er een relatief groot aandeel van de bosbestanden recent aangeplant en deze zijn
bijgevolg gelijkjarig.

Hoofdboomsoort

Zoals blijkt uit Kaart 2.7: Bestandstype, is de meest abundante hoofdboomsoort de Zomereik.
Daarnaast is ook de Ruwe berk, Zwarte els, Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers zeer
frequent aanwezig in de hoofdetage.
Het overgrote deel van de actuele bosbestanden bestaat echter nog uit jonge aanplanten, waar-
bij geen bosbouwkundige metingen werden uitgevoerd en dus nog geen hoofdboomsoort be-
paald kon worden.

Herkomst en menging
Volgens de criteria voor duurzaam bosbeheer dient tenminste 20% van de totale oppervlakte van
het bos te bestaan uit of in omvorming zijn naar gemengde bestanden op basis van inheemse en
standplaatsgeschikte boomsoorten (binnen een bosbouwtechnisch verantwoorde termijn). In de
beheervisie openbare bossen ligt dit aandeel zelfs op 80%.
Bij inheemse bestanden moeten inheemse boomsoorten minstens 90% van het grondvlak van
het bestand innemen. Op heden is er 1 van de 3 oude bosbestanden in hoofdzaak opgebouwd
uit exoten (Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers) en de andere twee bestanden zijn als
inheems te beschouwen. Ook de jonge aanplanten bestaan uit inheemse boomsoorten.

Onder de mengingsvorm wordt de ruimtelijke positie van de bomen en/of boomgroepen van ver-
schillende soorten binnen eenzelfde bestand verstaan. Het kan gaan om zowel stamsgewijs of
groepsgewijs gemengde bestanden, als homogene bestanden met één enkele boomsoort.
Bestand 2a is onder te verdelen in een noordelijk deel dat is opgebouwd uit stamsgewijs ge-
mengde boomsoorten (vnl. Zomereik) en een zuidelijk deel dat homogeen uit Zwarte els bestaat.
Bestand 2b is stamsgewijs gemengd (m.u.v. een kleine homogene groep lorken in het oosten) en
bestand 2c is een homogeen zomereikenbos (met nevenboomsoorten zoals Zachte/Ruwe berk,
Wilde lijsterbes, Sporkehout en Amerikaanse vogelkers).

Bedrijfsvorm
Hooghout, waarbij de bomen als hoogstammen groeien, is vrijwel de belangrijkste bedrijfsvorm
die wordt toegepast in de bosbestanden (typevoorbeeld bestand 2c).
Lokaal zijn er enkele bosbestanden met oud hakhout, doch dit is op heden veelal niet meer in
gebruik. Zo is er in het zuiden van bestand 2a een groep van elzenhakhout en bestand 2b was
initieel zelfs geconcipieerd als middelhout (hakhout van Amerikaanse eik, met overstaanders van
o.a. Amerikaanse vogelkers).
Bij andere bosbestanden (jonge aanplanten) is daarentegen de bedrijfsvorm nog niet gekend.

Sluitingsgraad
Bij de jonge aanplanten is de sluitingsgraad van de boomlaag <25%. De oude bosbestanden
daarentegen een kroonlaag die >75% is gesloten.
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2.3.2.2 Dendrometrische gegevens
Het algemeen gemiddelde van stamtal, grondvlak en volume van het volledige plangebied werd
berekend als het gewogen gemiddelde op basis van de bosbestandsoppervlaktes (zonder perma-
nent open plekken, te bebossen bestanden en dreven).

Het gemiddeld stamtal voor de levende bomen bedraagt slechts 228 bomen/ha. Het gemiddeld
bestandsgrondvlak bedraagt 9,1 m²/ha en het gemiddeld bestandsvolume 73 m³/ha. Het lage
stamtal, grondvlak en houtvolume is hoofdzakelijk te wijten aan de aanwezigheid van de vele
jonge aanplanten.

Zaailingen

Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte van minder dan 2 meter.
In totaal werden binnen deze hoogteklasse slechts 5 houtige plantensoorten aangetroffen en het
gemiddelde stamtal voor het volledige plangebied bedraagt 4.632 zaailingen per hectare.
Wilde lijsterbes en Amerikaanse vogelkers zijn hierbij de belangrijkste soorten en dan vooral in
de hoogteklasse van minder dan 0,5 m (Tabel 2.2).

Tabel 2.2: Soortenverdeling (per hoogteklasse) van de zaailingen.

Struiklaag

Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte van meer dan 2 meter en met een
omtrek kleiner dan 20 cm.
Gemiddeld wordt binnen het plangebied in deze laag een stamtal bereikt van 299 levende strui-
ken per hectare, verdeeld over slechts 2 boomsoorten. Er staan bovendien geen (of uiterst wei-
nig) dode struiken binnen de bosbestanden van het plangebied (zie Tabel 2.3).

Tabel 2.3: Soortenverdeling (per hoogteklasse) van de struiklaag.
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Boomlaag

De boomlaag omvat alle exemplaren met een omtrek van meer dan 20 centimeter.

In Tabel 2.4 is de relatieve verhouding tussen de 8 verschillende boomsoorten te zien. Op basis
van het stamtal zijn de belangrijkste boomsoorten van het plangebied2 duidelijk Zomereik (21%),
Zachte berk (20%) en Amerikaanse vogelkers (17%). Voor het grondvlak en het volume zijn de
verhoudingen duidelijk anders. Zomereik neemt daarbij nog steeds een zeer groot aandeel in met
respectievelijk 51% en 55%, maar Amerikaanse eik komt dan op de tweede plaats en neemt 16%
van het grondvlak en 17% van het houtvolume in. Amerikaanse vogelkers blijft ook nog steeds
abundant bij de dikkere sortimenten, met respectievelijk 14% versus 13%.

Tabel 2.4: Soortenverdeling van de boomlaag.

Uit Grafiek 2.2 blijkt dat de meeste bomen zich in de lage omtrekklassen bevinden (minder dan
0,5 m) en dan sterk afnemen naargelang de bomen dikker worden. Zomereiken zijn de meest
voorkomende boomsoort, met een presentie bij de kleinere omtrekklassen en een belangrijk deel
van de dikkere bomen (>120 cm).

2 Op basis van de binnen de proefcirkels aangetroffen boomsoorten. Zwarte els komt bv. ook frequent voor binnen be-
stand 2a, doch hier werd geen bosopname uitgevoerd.
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Grafiek 2.2: Stamtalverdeling, met aanduiding aandeel belangrijkste boomsoort.

Uit Grafiek 2.3 blijkt nogmaals de dominantie van (het volume van) Zomereik. Ook in deze grafiek
is een onvolledige curve te zien, met enkele ontbrekende dikteklassen (deels te wijten aan oude
aanplanten, met onvoldoende recruteringsmogelijkheden voor natuurlijke verjonging).
De relatieve abundantie van Zomereik in de grotere omtrekklassen (cfr. Grafiek 2.2), resulteert
ook in een groot aandeel van de dikkere houtvolumes.

Grafiek 2.3: Volumeverdeling, met aanduiding aandeel belangrijkste boomsoort.

Dood hout
Het staand dood hout omvat alle staande dode bomen met een omtrek van meer dan 20 centi-
meter. Tabel 2.5 geeft een overzicht van het aanwezige staand dood hout (binnen de opnames).

De verhouding tussen staand dood en levend hout bedraagt zo’n 9,1% voor het stamtal, 16,3%
voor het grondvlak en 16,8% voor het volume (vnl. te danken aan “nietsdoenbeheer”).
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De hoeveelheid dood hout valt daarmee binnen de vooropgestelde richtlijn van de Criteria Duur-
zaam Bosbeheer, die een richtwaarde van 4% van het bestandsvolume als dood hout voorop
stelt. Hierin zit zowel staand als liggend dood hout vervat, gespreid over alle omtrekklassen.

Tabel 2.5: Overzicht van het staand dood hout en het procentueel aandeel per soort.

De hoeveelheid liggend dood hout in de bosbestanden is eerder gering. In Grafiek 2.4 wordt de
verdeling van liggend dood hout weergegeven. Daaruit blijkt dat vnl. de dikke en zeer dikke lig-
gende dode bomen vrijwel ontbreken.
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Grafiek 2.4: Overzicht verdeling liggend dood hout.

2.3.3 Vegetatie

In april-augustus 2013 zijn er 13 opnames volgens de Braun-Blanquet methode gemaakt. Bijko-
mend werden nog 12 Tansley-opnames gemaakt van enkele dreven, bermen, houtkanten, poe-
len, randzones, e.d. Elk van deze opnames is gelokaliseerd d.m.v. GPS. De ligging van de proef-
vlakken is terug te vinden op Kaart 2.6: Bestandenkaart. De situering van de aanwezige bos- en
vegetatietypes is weergegeven op Kaart 2.8: Vegetatiekaart.

2.3.3.1 Bostypes

Methodiek

De sterdiagrammen presenteren de gemiddelde scores van de berekeningen die werden uitge-
voerd op basis van de ANB bosbouwdatabank. Door de bosbouwdatabank worden vier verschil-
lende parameters berekend. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen ‘TP’-waarden en
‘TPab’-waarden. Terwijl de eerste enkel aan- of afwezigheid van soorten in rekening brengt, zijn
bij TPab-waarden ook de abundanties meegerekend. Voorts houden de ‘TP..._K’-waarden enkel
rekening met de soorten in de kruidlaag, terwijl de ‘TP…_BSK’-waarden rekening houden met de
soorten in zowel boom-, struik-, als kruidlaag. Deze opdeling is zinvol omdat de kruidlaag vaak
de enige natuurlijke component van de vegetatie is waarover gegevens beschikbaar zijn. De
boom- en struiklaag zijn in vele gevallen aangeplant en kunnen dus niet altijd als natuurlijk be-
schouwd worden. Niet zelden geven deze parameters tegenstrijdige resultaten en de interpretatie
wordt aldus een subjectief gegeven, vooral te wijten aan het feit dat nogal wat bossen onverza-
digde gemeenschappen zijn met weinig ken- of differentiërende soorten. Over het algemeen
wordt het meeste waarde gehecht aan die parameter die het meest eenduidige resultaat presen-
teert. Om het (soms geringe) onderscheid tussen de verschillende bestanden te achterhalen,
werd voor de bepaling van de actuele vegetatie ook gekeken naar de classificatie volgens Corne-
lis et al. (2009).

Op basis van de presentie, karakteristieke bedekking en indicatorwaarde (= product van trouw en
presentie) worden (bos)plantengemeenschappen bekomen. In een sterdiagram wordt de ver-
wantschap van een vegetatieopname met elk bostype weergegeven. Hoe meer het sterdiagram
uitwijkt naar een welbepaald bostype, hoe groter de associatie met dit bostype.

De actuele vegetatie op basis van de bostypologie volgens Cornelis et al. (2009) is weergege-
ven op Kaart 2.8: Vegetatiekaart.
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Biotische typering bossen

De in het plangebied aangetroffen bostypes (volgens de indeling van Cornelis et al. (2009)) zijn
vanzelfsprekend beperkt. Op basis van de 2 bosbouwproefvlakken (bestand 2b-c) zijn slechts 2
types te onderscheiden. Beide types behoren tot de rompgemeenschap van het Dennen-
Eikenbos (zie Grafiek 2.5 en Grafiek 2.6).

Groep I: Dennen-Eikenbos

I1: RG Dennen-eikenbos met Gewone braam

Het is een algemeen type op voedselarme gronden met slechts weinig karakteristieke soorten en
veelal ontstaan door bebossing met naaldhout van heidegebieden in de Kempen en op de
Vlaamse zandrug. Naast Gewone braam zijn Brede en Smalle stekelvaren de meest abundante
soorten. Het is een minder waardevol type met vaak soortenarme en structuurarme bestanden
die vrij recent van oorsprong zijn. Dit type komt in het plangebied voor in bestand 2a en 2c.

I3: RG Dennen-eikenbos met Amerikaanse vogelkers
Deze rompgemeenschap wordt gedomineerd door Amerikaanse vogelkers. Toch doet Wilde lijs-
terbes het nog goed in de struiklaag. Qua opbouw en structuur is dit type vergelijkbaar met I1.

Grafiek 2.5: Bostypespectrum voor bestand 2b.

Grafiek 2.6: Bostypespectrum voor bestand 2c.
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Andere:

 Jonge aanplant
Heel wat percelen werden recent beplant met jong bosplantsoen. Hoewel kan worden ingeschat
naar welk bostype de bewuste bestanden zullen evolueren, is tot nog toe geen sprake van een
verzadigde gemeenschap. De aanwezige soorten vormen geen indicatie voor een welbepaald
bostype. De meeste aanplanten bevinden zich op voormalige landbouwgronden waarbij de kruid-
laag voornamelijk gedomineerd wordt door ruderale soorten en soortenarme grazige vegetaties
(bv. Gestreepte witbol, Ruw beemdgras, Kropaar). Er is wel een duidelijk onderscheid in aan-
planten op drogere, armere bodem of nattere en rijkere bodem.

2.3.3.2 Vegetatie van open plekken

De situering is weergegeven op Kaart 2.8: Vegetatiekaart en in Grafiek 2..

De opnames werden syntaxonomisch geplaatst volgens de typologie van Schaminée (Vegetatie
van Nederland, 1999). In verschillende opnames zijn ken- of differentiërende soorten afwezig.
Daarom kon voor deze opnames geen typering worden gedaan tot op associatieniveau of wor-
den ze getypeerd als rompgemeenschap (RG).

Grafiek 2.7: Relatieve verhouding open vegetatietypes (incl. aanplanten).

Graslanden

12BA: Lolio-Potentilion anserinae: RG Poa trivialis-Lolium perenne (Zilverschoonverbond)
Bestanden: 4d en 5b.

Deze graslanden liggen in het zuidelijk deel en zijn momenteel nog in landbouwgebruik en wor-
den begraasd door koeien. Engels raaigras en Gestreepte witbol zijn er dominant aanwezig.
Ruigtekruiden zoals Grote brandnetel, Kleefkruid of Ridderzuring en tredplanten zoals Varkens-
gras, Schijfkamille en Perzikkruid zijn tevens sporadisch aanwezig. In beide bestanden groeit
sporadisch Pinksterbloem in het weiland.
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Ruigtes

Droge ruigte: 31 RG Artemisieta vulgaris (Ruderale gemeenschappen)
Bestand: 8a

De droge ruigtes werden getypeerd op de droge, braakliggende gronden. Het gaat in het plange-
bied om een braakliggend stuk grond in het zuiden. Het aantal ruigte- en pioniersoorten of voor-
malige akkeronkruiden is er hoog (o.m. Ridderzuring, Melganzevoet, Varkensgras, Perzikkruid,
Herderstasje, Hanenpoot, …).

Bermen van dreven of nieuw aan te leggen dreven
Bestanden: 1a, 1b, 1c, 1e, 6a, 6b, 6c

In bestaande bermen van dreven of in bermen waar dreven aangelegd zullen worden, werden
Tansley- en Braun-Blanquetopnames gemaakt.

De Astenedreef (1a) heeft een dubbele rij linden. In de struiklaag komt in de berm Wilde lijsterbes
en Gewone esdoorn voor. De kruidlaag wordt gedomineerd door Braam en Klimop, maar heeft in
het voorjaar een goed ontwikkelde vegetatie van voorjaarssoorten zoals Gewone salomonszegel,
Speenkruid, Witte klaverzuring, Muskuskruid, Kleine maagdenpalm en Bosanemoon.

De Gampelaeredreef (1b) bestaat uit een dubbele rij Linden met als ondergroei een vrij soorten-
armekruidlaag. Soorten die hier voorkomen zijn algemene soorten zoals Engels raaigras, Kweek,
Grote weegbree, Straatgras, Ruw beemdras, Kruipende boterbloem, … De ondergroei zou kun-
nen getypeerd worden als RG Poa trivialis-Lolium perenne (12BA: Lolio-Potentilion anserinae:
Zilverschoonverbond) gezien het grazig karakter en het voorkomen van o.m. Engels raaigras en
Ruw beemdgras als typernde soorten.

Ter hoogte van bestand 1c (Boswachtersdreef) werd een Tansley-opname in de berm gemaakt.
De berm is droog en vrij schraal en heeft soorten die hiervoor indicerend zijn zoals Brem, Gewo-
ne veldbies, Reukgras, Schapenzuring, Gewoon biggenkruid, Sint-Janskruid, … Als grassoorten
komen tevens nog Rood zwenkgras, Gestreepte en Gladde witbol, Zachte dravik, Engels raai-
gras, en gewoon struisgras voor. De berm kan op basis van de soorten die typerend zijn voor vrij
schrale en droge vegetaties geklasseerd worden tot het de klasse der droge graslanden op
zandgrond (Koelerio-Corynephoretea), en meer bepaald tot de Struisgrasorde (Trifolio-
Festucetalia ovinae). Deze types komen vaak voor op zandige, droge bermen.

De nieuw aangelegde berm met Zomereik van dreef 1e heeft een grazige vegetatie met domi-
nantie van Gestreepte witbol. De meeste soorten wijzen op verstoring (Akker- en Speerdistel,
Kompassla, Perzikkruid, Herderstasje, …), maar enkele soorten zijn indicatief voor schralere en
zandige bodem zoals Gewoon biggenkruid en Klein streepzaad. Gezien de verstoring van de
berm, is een syntaxonomische typering niet eenduidig te maken, maar het voorkomen van enkele
soorten van vrij schrale en droge vegetaties wijst op een mogelijke evolutie naar de Struisgrasor-
de (Trifolio-Festucetalia ovinae).

Het bestand 6a is een recent gekapte dreef van Amerikaanse eik, die vervangen is door Zo-
mereik (dreef naar het Nieuw Goed te Parijs). De ondergroei bestaat uit een ruderale vegetatie,
maar met een interessante voorjaarsvegetatie met soorten als Gewone salomonszegel, Bos-
anemoon, Grote keverorchis, Wilde hyacint, Bosviooltje,… Ook Bosorchis werd in 2013 waarge-
nomen. De aanwezige vegetatietypes variëren hier tussen grazig en eerder bosgerelateerd.

Bestand 6b is een Populierendreef. De ondergroei is indicerend voor een vrij schrale vegetatie
met soorten als Sint-Janskruid, Smalle weegbree, Veldzuring, Gewoon biggenkruid en Veldbies.
Anderzijds komen ook soorten voor die wijzen op een voedselrijkere bodem. De berm is daarom
een overgangstype tussen de Struisgrasorde (Trifolio-Festucetalia ovinae) (drogere, schrale ve-
getaties) en de Glanshaver orde (Arrhenatheretalia).
Grote keverorchis, Muskuskruid, Gewone salomonszegel komen o.m. voor als voorjaarssoorten.
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Bestand 6c is een Lindendreef met een vrij diverse ondergroei. De meeste soorten zijn storings-
soorten of ruderale soorten zoals Grote brandnetel, Kleefkruid, Ijle dravik, Straatgras, …Omwille
van dit karakter is de berm moeilijk syntaxonomisch te typeren.

Oevers van grachten
Bestanden: 1f, 3d, 8b

De oevers van de grachten worden gekenmerkt door typische moeras- en oeverplanten van
voedselrijke omstandigheden. Soorten zoals grote kattenstaart, Haagwinde, Bitterzoet, Grote
lisdodde, Koninginnekruid, Hennepnetel en Wolfspoot zijn hier indicatiefvoor. Toch komen ook
soorten voor die wijzen op een lagere voedselrijkdom (en soms kwelinvloed) zoals Watermunt
(1f), Watertorkruid (1f) en Moerasspirea (8b). De aanwezige vegetatietypes variëren hier tussen
ruigte, pioniers op droogvallende oevers en meer permanent geïnundeerde gemeenschappen.

Houtkanten
Bestanden: 4b, 4c

Soorten die in de struiklaag voorkomen zijn Hazelaar, Haagbeuk, Eenstijlige meidoorn, Zwarte
els, Gewone es, Vlier,  …
In de kruidlaag komen ruderale en algemene soorten voor. Er werden geen voorjaarssoorten
aangetroffen.

Wateroppervlakken
Bestand: 8a

In bestand 8a komt een poel voor. De oeverzegetatie bestaat uit vrij algemene soorten van grote
zeggenvegetaties zoals Oeverzegge. Ook andere soorten behoren tot moeras- en oevervegeta-
ties zoals Grote lisdodde, Riet, Moeraszuring, Grote egelskop, enz. Sterrenkroos en Waterranon-
kel sp. komen voor als drijvende waterplanten. Er komen niet echt bijzondere soorten voor, al is
Watermunt wel een aandachtssoort. De soortensamenstelling is onvoldoende gediversifieerd en
staat voortdurend bloot aan verstoringsinvloeden, waardoor er geen éénduidig vegetatietype kan
worden aangeduid.

2.3.4 Biologische waarderingskaart
De Biologische Waarderingskaart vormt een gebiedsdekkende inventaris van de Vlaamse bioto-
pen. De “biologische waardering” is gebaseerd op vier criteria, namelijk zeldzaamheid, biologi-
sche kwaliteit, kwetsbaarheid en vervangbaarheid.

De oude bosbestanden, dreven, houtkanten, greppels en poelen staan ingekleurd als biologisch
waardevol tot zeer waardevol (zie Kaart 2.9: Biologische waarderingskaart). Het overgrote deel
van het plangebied is evenwel biologisch minder waardevol (akker of weiland, al dan niet recent
beplant). Een overzicht van de BWK-typering per bestand is terug te vinden in Bijlage 4.

2.3.5 Potentieel Natuurlijke Vegetatie
Uitgaande van de geografische ligging en fysische factoren wordt aangenomen dat Eik op de
zandgronden destijds een vooraanstaande plaats in het bos innam, al werd de eigenlijke bossa-
menstelling lokaal mede beïnvloed door het bosgebruik (o.a. hakhout, beweiding). In het Eiken-
bos kwamen allicht nog verscheidene bosdifferentiërende boomsoorten voor. Vegetatiekundig
ging het waarschijnlijk om een Eiken-Beukenbos.

Volgens Kaart 2.10: Potentieel natuurlijke vegetatie kunnen zich op de drogere gronden in het
plangebied bossen van het type ‘Typisch Eiken-Beukenbos, droge variant’ of ‘Arme Eiken-
Beukenbos of Eikenbos, droge variant’ ontwikkelen. Op de nattere gronden kan zich ‘Typisch
Eiken-Beukenbos, natte variant of ‘Arme Eiken-Beukenbos of Eikenbos, natte variant’ (slechts
een gering deel ten zuiden van de Astenedreef).
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2.3.6 Flora
De voornaamste soorten zijn terug te vinden op Kaart 2.11.

2.3.6.1 Mossen en korstmossen

Tijdens een activiteit van Natuurpunt in 2012 werden enkele korstmossen gedetermineerd in het
domein van De Ceder (oostelijk van het plangebied). De aangetroffen soorten staan opgesomd in
Tabel 2.6.

Tabel 2.6: Overzicht van fragmentarische vondsten van korstmossen
in domein De Ceder (Natuurpunt, 2012).

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam
Gestippeld schildmos Punctelia subrudecta
Gewone poederkorst Lepraria incana
Gewoon purperschaaltje Lecidella elaeochroma
Gewoon schildmos Parmelia sulcata
Groot dooiermos Xanthoria parietina
Kapjesvingermos Physcia adscendens
Kauwgommos Diploicia canescens
Kroezig dooiermos Xanthoria candelaria
Rond schaduwmos Phaeophyscia orbicularis
Verstop-schildmos Melanelixia subaurifera
Witstippelschildmos Punctelia borreri

Groot dooiermos, Kapjesvingermos en Rond schaduwmos zijn nitrofyten, dus soorten met een
voorkeur voor een minder zure en een meer voedselrijke schors. Het zijn soorten die een sterke
opgang kennen in o.m. Vlaams-Brabant en Limburg (Van den Broeck, 2012). Van Kroezig dooi-
ermos is bekend dat zij een schors verkiest die iets zuurder is, zoals bv. van Zomereik. Gewone
poederkorst is een echte zuurminnende kensoort (acidofyt).

2.3.6.2 Rode lijstsoorten hogere planten

Rode lijsten zijn een belangrijk instrument in het hedendaagse soortgerichte beleid van het
Vlaamse natuurbehoud. Deze lijsten geven voor elke soort van een groep organismen een indi-
catie over haar status in Vlaanderen, gaande van niet bedreigd tot uitgestorven in Vlaanderen.
De recentste Rode lijst van de hogere planten in Vlaanderen werd opgesteld door Van Landuyt et
al. (2006).

De Rode lijst in strikte zin omvat de planten van de categorieën uitgestorven, met verdwijning
bedreigd, bedreigd en kwetsbaar. Binnen de categorie achteruitgaand worden soorten gegroe-
peerd die het risico lopen op korte termijn op de Rode lijst terecht te komen. In het plangebied
kwam vroeger als Rode lijstsoort Echte guldenroede (achteruitgaand) voor, maar werd in 2013
niet meer waargenomen. De soort kwam voor in de dreef naar het Nieuw Goed te Parijs.
Bosorchis heeft de status ‘onvoldoende gekend’ en komt voor in bestand 6a (dreef naar het
Nieuw Goed te Parijs).

2.3.6.3 Beschermde planten

Van de verspreid in het gebied voorkomende Grote keverorchis zijn de ondergrondse delen be-
schermd. Voor de in bestand 2b voorkomende Koningsvaren geldt hetzelfde.

2.3.6.4 Oud-bosplanten

Oud-bosplanten zijn soorten die in hoofdzaak gevonden worden op oude bossites (= min of meer
onafgebroken bebost sinds tenminste 1775 (de Ferrariskaart)). Soorten kunnen echter, afhanke-
lijk van de regio en haar specifieke (abiotische) kenmerken meer of minder aan oud bos gebon-
den zijn.
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De oud-bosplanten (volgens Cornelis et al., 2009) zijn geconcentreerd aanwezig in de Astene-
dreef en de (oude) bossen errond (zie Kaart 2.11a: Bijzondere fauna & flora (noord)) en in de
dreef naar het Nieuw Goed te Parijs (zie Kaart 2.11b: Bijzondere fauna & flora (zuid)).
De Astenedreef is een meer dan 200 jaar oude dreef met links en rechts ervan hakhoutbosjes,
restanten van een veel groter bos. Getuigen hiervan zijn de zogezegde oude-bosplanten die men
hier nog aantreft: o.m. Bosanemoon, Witte klaverzuring, Donkersprorig bosviooltje, Kleine maag-
denpalm, enz.. Ook in de dreef naar het Nieuw Goed te Parijs zijn oud-bosplanten zoals Bos-
anemoon, Adelaarsvaren en Valse salie aanwezig.

De belangrijkste oud-bosplanten zijn weergegeven in Tabel 2.7.

Tabel 2.7: Aangetroffen oud-bosplanten (naar Cornelis, 2009) in het plangebied.
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum
Bleek-/donkersporig bosviooltje Viola riviniana/reichenbachiana
Bosanemoon Anemone nemorosa
Dalkruid Maianthemum bifolium
Dubbelloof Blechnum spicant
Gele dovenetel Lamium galeobdolon
Gevlekte aronskelk Arum maculatum
Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum
Grote muur Stellaria holostea
Ijle zegge Carex remota
Kleine maagdenpalm Vinca minor
Klimop Hedera helix
Muskuskruid Adoxa moschatellina
Ruige veldbies Luzula pilosa
Ruwe smele Deschampsia cespitosa
Valse salie Teucrium scorodonia
Wijfjesvaren Athyrium filix-femina
Wilde hyacint (stinzenplant) Hyacinthoides non-scripta
Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum
Witte klaverzuring Oxalis acetosella

Dubbelloof
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2.3.6.5 Autochtone bomen en struiken

Tijdens de inventarisatie van autochtone genenbronnen van bomen en struiken in de provincie Oost-
Vlaanderen werden geen opnames in het plangebied uitgevoerd (Maes et al., 2002) dit vooral door
vrijwel de afwezigheid van oud bos.

Niettemin zijn er toch nog autochtone genenbronnen aanwezig in de ruime omgeving (o.m. langs de
Leie).

Ook zijn er in het plangebied 2 aanplantingen gebeurd van autochtone bomen en struiken (op
basis van stekken uit gekende herkomstlocaties, zie § 2.1.2.2.).

2.3.6.6 Overige bijzondere soorten

Enkele soorten dragen in het bijzonder bij tot de biodiversiteit van het plangebied.

De bijzondere soorten zijn (d.i. soorten die niet vermeld staan als Rode lijstsoort of oud-
bosplant)(waar mogelijk op kaart 2.11a/b aangeduid):

Fijne waterranonkel (KFK 5)
De soort is typisch voor zonnige plaatsen in ondiep, stilstaand of langzaam stromend, min of meer
voedselrijk, neutraal tot licht alkalisch water.
Fijne waterranonkel werd aangetroffen in bestand 8a (in de poel).

Grote keverorchis (KFK 5)
Grote keverorchis komt voor op kalkrijke grond in loofbossen, bosranden en (beschaduwde)
bermen. De soort komt in het plangebied voor in de dreef naar het Nieuw Goed te Parijs.

Hoge cyperzegge (KFK 6)
Hoge cyperzegge is een soort van matig voedselrijke (vaak kalkhoudende) plaatsen langs sloten en
moerassen.
Hoge cyperzegge komt o.a. voor ten westen en ten noorden van de hoeve Nieuw Goed te Parijs, in
km-hok D2-47-23.

Klein bronkruid (KFK 5)
Klein bronkruid is een typische soort van zonnige, soms licht beschaduwde, open plaatsen op
kalkarme grond. De soort komt in het plangebied o.m. voor in bestand 8a.

Kleine bevernel (KFK 6)
Kleine bevernel is een soort van zonnige, kalkrijke graslanden op matig voedselrijke grond. Ze
werd in het plangebied aangetroffen in de berm van de Boswachtersdreef (1c).

Klein bronkruid
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Fijne waterranonkel Kleine bevernel

2.3.6.7 Niet-inheemse soorten

Een probleemsoort is een soort die nadelig kan zijn of is voor de toekomstige bos- en natuuront-
wikkeling. Het kan zowel gaan om uitheemse, als inheemse soorten en vaak is het storend ka-
rakter vooral afhankelijk van de populatiegrootte van die soort. In veel gevallen gaat het om soor-
ten die door hun dominant en/of invasief karakter andere soorten geen groei- of vestigingkans
gunnen, natuurlijke bosverjonging verhinderen, de groei verstoren, enz. De soorten die als pro-
bleemsoort kunnen optreden, worden hierna opgesomd en zijn ook terug te vinden op Kaart 2.17:
Knelpunten.

Amerikaanse vogelkers is een uit oostelijk Noord-Amerika afkomstige boomsoort die tot 20
m hoog kan worden. Ze werd in Europa massaal aangeplant in bossen op zandgrond voor
het hout en omdat de snelverterende bladeren de arme zandgronden vruchtbaarder konden
maken. De soort komt hier echter vrijwel uitsluitend in struikvorm voor, zodat het hout
onbruikbaar is. Bovendien blijkt de soort sterk te woekeren en een probleem te vormen voor
inheemse flora, vooral op zandgronden maar ook op andere bodemtypes, wat haar de
bijnaam “bospest” heeft opgeleverd. In het plangebied komen in de oudere bospercelen rond
de Astenedreef verschillende oude (>1m omtrek) Amerikaanse vogelkersen voor. Verder zijn
er verspreid in het plangebied (kleinere) infectiehaarden aanwezig.

Amerikaanse eik is een boomsoort, eveneens afkomstig uit Noord-Amerika, die in het
verleden massaal werd aangeplant voor de houtproductie. Ze vermenigvuldigt zich zeer
agressief in de Europese bossen en haar verjonging domineert de kruid- en struiklaag. Ook
belemmeren de stugge, leerachtige bladeren in belangrijke mate de overige plantengroei. In
het plangebied komen in de oudere bospercelen rond de Astenedreef verschillende oude
hakhoutstoven van Amerikaanse eik voor (zie foto).
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Robinia: komt o.m. meer voor in het bosje met Italiaanse populier.
Bamboe: Deze soort groeit langs de rand van een tuin (bestand 5a).
Guldenroede: Canadese en Late guldenroede groeien o.a. in de bestanden 3a en 1d.
Schijnaardbei: Indische schijnaardbei heeft zich uitgebreid in bestand 3c.
Japanse duizendknoop: Japanse duizendknoop komt slechts lokaal voor in bestand 2a.
Rudbeckia: deze tuinplant werd aangetroffen in bestand 4c (zie foto).
Rododendron: is een tuinsoort die vanuit de tuinen langs het plangebied voorkomt.

Rudbeckia spec.
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2.3.7 Fungi
De paddenstoelwerkgroep van Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus inventariseerde de
paddenstoelen tussen 2007 en 2012 op 6 verschillende data. De gegevens hebben betrekking op de
Astenedreef en het bosje langs de spoorweg. Bijlage 5 geeft een overzicht van de voorkomende
paddenstoelen in de periode 2007-2012.

In totaal werden 150 soorten aangetroffen.

Voor Vlaanderen werd een Rode Lijst (Walleyn & Verbeken, 2000) opgesteld van een beperkt aantal
groepen, daar voldoende gegevens voor andere groepen ontbreken om hierover uitspraken te doen.
Duifrussula (Russula grisea) is een ‘waarschijnlijk bedreigde’ soort. Ze werd enkel in 2008
aangetroffen in de Astenedreef. Het is een soort die mycorrhiza vormt met Eik, Beuk en Linde.

Daar de bedreigingsgraad voor paddenstoelen in Nederland min of meer vergelijkbaar is met deze in
Vlaanderen (dezelfde biotopen zijn bedreigd), kan de Rode Lijst van Nederland (Arnolds, 2008) ook
gebruikt worden voor Vlaanderen. Volgens de Nederlandse Rode lijst is Tijgertaaiplaat ‘kwetsbaar’.

Steeman (2009) maakte een indeling van enkele paddenstoelen als indicatorsoort. Volgende
soorten die in het plangebied voorkomen, gelden als indicatorsoort voor een hoge natuurwaarde
voor het vermelde habitat:

Bos op arme bodem

Boletus edulis: Eekhoorntjesbrood
Russula fellea: Beukenrussulla
Russula nigricans: Grofplaatrussula

Dikke dode bomen en/of oud bos

Fomes fomentarius: Echte tonderzwam

Berkenlaan op zandbodem

Boletus edulis: Eekhoorntjesbrood
Cortinarius saniosus: Bleke geelvezelgordijnzwam

Uit voorgaande lijst blijkt het belang van de Astenedreef en de aanwezigheid van oude bomen voor
de paddenstoelen.



Algemene beschrijving

Pagina 45 van 145

Tijdens de terreinbezoeken aangetroffen fungi.

2.3.8 Fauna
2.3.8.1 Avifauna

Er werd geen systematische inventarisatie van de broedvogels uitgevoerd.

Bosuil en Sperwer broeden jaarlijks in het noordelijke (oud) bosdeel. In 2012 waren er twee
zangposten van Nachtegaal (Rode lijst: kwetsbaar) in het zuidelijk deel van het stadsbos. Spot-
vogel werd gehoord rond de hoeve Nieuw Goed in 2011 en in 2013. Boomvalk werd tevens
waargenomen.
De oude bomen in de Astenedreefdreef en in het aanpalende park worden gebruikt door Grote
bonte specht, Kauw, Boomklever en Boomkruiper.
Bosrietzanger wordt aangetroffen in de rietkragen rond de poelen en langs de grachten.
Torenvalk en Buizerd komen al jagend voor boven de bos- en akkergebieden en ook Kneu (Rode
lijst: achteruitgaand) heeft hier zijn leefgebied. Houtsnip werd waargenomen in bestand 3c. Pa-
trijs (Rode lijst: kwetsbaar) en Fazant komen in het zuidelijk deel voor.
Verder komen in het plangebied algemene vogelsoorten zoals Staartmees, Winterkoning, Groe-
ne specht, Kool- en Pimpelmees, Gaai, Groenling, Roodborst, Tjiftjaf, Holenduif, enz. voor.

2.3.8.2 Zoogdieren

Recente zoogdierwaarnemingen zijn afkomstig van eigen veldwaarnemingen en waarnemingen.be3.
De meest voorkomende soorten zijn Konijn, Haas, Egel en Mol. Tevens komen meer algemene
muizen-, spitsmuizen- en woelmuizensoorten voor.
In het plangebied komt tevens Vos voor. Wezel zou eveneens voorkomen (Vercruysse, 2009).
Rode eekhoorn is ook aanwezig in de Astenedreef, Gampelaeredreef en de Ceder.

Vleermuizen

Het bosrijke woongebied en het noordelijk van het plangebied gelegen bos van Ooidonk herber-
gen heel wat soorten vleermuizen en in de aanwezige holle bomen vinden verschillende soorten
een (zomer)verblijfplaats. Verschillende soorten gebruiken het open valleigebied als jachtgebied.
Ruige dwergvleermuis komt in de twee gebieden voor; in de ijskelder van Ooidonk overwinteren
ook Gewone baardvleermuis en Grootoorvleermuis en tot voor kort in een ijskelder in de buurt
ook de Franjestaart.  De ijskelder in de Ceder herbergt soorten als Laatvlieger en Watervleermuis
werd eveneens waargenomen.
Al deze soorten zijn Rode lijstsoorten, ‘vermoedelijk bedreigd’ (Criel et al., 1994).

3 Bron: www.waarnemingen.be, een initiatief van Natuurpunt Studie vzw en de Stichting Natuurinformatie.
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2.3.8.3 Herpetofauna

Amfibieën
In de vier poelen rond de weide werden op 24 en 25 maart 2012 amfibieën geïnventariseerd.
Alpenwatersalamander, Kleine watersalamander, Bruine kikker en Gewone pad kwamen voor
(Vercruysse, 2009).

Geen enkele soort behoort tot de Rode lijst van amfibieën (Bauwens & Claus 1996).

Reptielen

Op 6 juli 2010 werden muurhagedissen langs de spoorwegberm ter hoogte van het stadsbos en
het kerkhof Astene geteld door Hyla, in samenwerking met Natuurpunt Deinze plus. Er werden
58 volwassen exemplaren aangetroffen.
In 2009 werden al een tiental exemplaren (5 volwassen en 5 juvenielen) opgemerkt. Er lijkt ook
een populatie aanwezig te zijn langs dezelfde spoorweg in Petegem. Het is niet duidelijk of beide
populaties met elkaar in verbinding staan.
Deze soort is van oudsher niet inheems in Vlaanderen (wel in Wallonië en in de grensregio’s met
de buurlanden), doch is de laatste jaren met een opmars bezig (zie Figuur 2.9). Dit hoofdzakelijk
ten gevolge van klimaatopwarming, intensief transport (o.a. NMBS) en (on)opzettelijke uitzettin-
gen.

In de jaren ’70 werd in de omgeving van het huidige stadsbos een Hazelworm gevonden. Het is
niet duidelijk of dit dier al dan niet meegekomen was met een transport. Hazelworm staat als
‘zeldzaam’ op de Rode lijst (Bauwens & Claus 1996).

Figuur 2.9: Verspreiding van Muurhagedis sinds 1995 tot op heden (Bron: Hyla vzw).

2.3.8.4 Invertebraten

Dagvlinders
De meeste algemene vlindersoorten (Oranjetipje, Bont zandoogje, Bruin zandoogje, Boomblauwtje,
Icarusblauwtje, Landkaartje, Gehakkelde aurelia, enz.) kunnen in het plangebied waargenomen
worden.

Enkele soorten worden bijna overal waargenomen. Het betreft meestal trekvlindersoorten als
Distelvlinder en Dagpauwoog of soorten van (verruigde) graslanden zoals cultuurvolgers (witjes). De
laatste jaren is echter bij veel vlindersoorten, waaronder ook de meer algemene soorten, een
duidelijke neerwaartse trend waar te nemen.
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Tabel 2.8: Waargenomen dagvlindersoorten in het plangebied
(Rode lijst naar Maes et al., 1999 en Maes et al., 2011).

Nederlandse naam Rode lijst (Maes et al., 1999) Statuut (Maes et al., 2011)
Bont zandoogje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Boomblauwtje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Bruine vuurvlinder Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Bruin zandoogje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Citroenvlinder Momenteel niet bedreigd Bijna in gevaar
Dagpauwoog Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Distelvlinder Niet opgenomen Momenteel niet in gevaar
Gehakkelde aurelia Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Gele luzernevlinder Niet opgenomen Momenteel niet in gevaar
Groot koolwitje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Icarusblauwtje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Klein geaderd witje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Klein koolwitje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Kleine vos Momenteel niet bedreigd Bijna in gevaar
Landkaartje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Oranjetipje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Oranje luzernevlinder Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar
Zwartsprietdikkopje Momenteel niet bedreigd Momenteel niet in gevaar

Nachtvlinders
In 2010 en 2011 werden nachtvlinders geïnventariseerd door middel van lichtvallen rond de hoe-
ve Nieuw Goed te Parijs, in het kader van een Natuurpuntactiviteit ‘kennis maken met nachtvlin-
ders’. Er werden respectievelijk 39 en 62 soorten gedetermineerd. In totaal kwamen 82 soorten
voor over beide jaren. De soortenlijst is te vinden in Bijlage 6.

Rups van de Hagenheld (Lasiocampa quercus), waargenomen tijdens de terreininventarisatie.

Libellen
Specifiek voor het plangebied zijn geen data gekend van libellen. Wel zijn van de regio Astene
data voorhanden.

Geen enkele soort werd opgenomen in de Rode lijst van libellen (De Knijf et al. 1996).
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Tabel 2.9: Waargenomen libellen (databank Gomphus).

Overige invertebraten
Het plangebied is dankzij een verscheidenheid aan biotopen rijk aan diverse groepen ongewer-
velden. Een greep uit de waargenomen soorten staat op onderstaande figuren.

       Waterschorpioen (Nepa cinerea)          Wespenspin (Argiope bruennichi)

Franse veldwesp (Polistes dominula) Steenhommel (Bombus lapidarius)
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De zeldzame Pluimwoudzwever (Criorhina floccosa).

2.3.9 Bosdifferentiërende elementen

2.3.9.1 Natte zones en poelen

Het gebied wordt gekenmerkt door relatief veel vochtige tot natte zones. Er zijn echter slechts 2
“echte” poelen te vinden in bestand 8a. Elders gaat het eerder over (tijdelijk waterhoudende) de-
pressies of om plaatselijk verbrede waterlopen.

Een overzicht van de belangrijkste elementen is terug te vinden op Kaart 2.12: KLE en op onder-
staande foto’s.

Een “uitwaaiering” van de waterloop in bestand 5a. Diepe rabatten in bestand 2b.
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Poel met rijke watervegetatie in bestand 8a.

2.3.9.2 Solitaire bomen, bomenrijen en dreven

Dreven en bomenrijen komen veelvuldig voor binnen het studiegebied (zie bv. op Kaart 2.12,
onderstaande foto’s en in Tabel 2.1).
Plaatselijk zijn er ook enkele bijzondere solitaire bomen of bomengroepen. Daarbij zijn enkele
zeer dikke Weymouthdennen in bestand 2b het vernoemen waard, evenals een bomengroep van
lork in datzelfde bestand en een bomengroep van Italiaanse populier in bestand 5a.

Astenedreef tijdens de heraanleg van het fiets- en wandelpad (zomer 2013),
met zicht op het nieuw aangeplant deel van de dreef (zijde de Ceder).
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Het landschap in de streek wordt getypeerd door gemengde houtkanten, elzenhakhout en knot-
bomenrijen van Schietwilg, Canadapopulier en Zwarte els.

Voorbeelden van in het plangebied aanwezige houtkanten en bomenrijen
(links knotpopulier in bestand 8a, rechts knotwilg in bestand 4d).

2.4 Beschrijving van de boswegen en andere
bosinfrastructuur

2.4.1 Boswegen
Onder de boswegen worden alle wegen of gedeelten van wegen begrepen die gelegen zijn in het
bos, met uitzondering van de openbare wegen die ingericht zijn voor het gewone, gemotoriseer-
de verkeer en die in hoofdzaak bestemd zijn als doorgangsweg. De (on)toegankelijkheid van de-
ze wegen wordt geregeld via art. 10 §2 van het Bosdecreet.
In principe zijn alle boswegen steeds toegankelijk voor voetgangers. Paden waarop slechts één
voetganger tegelijkertijd kan passeren worden niet als boswegen beschouwd. Deze paden zijn in
principe niet toegankelijk, tenzij deze paden in een goedgekeurd beheerplan als toegankelijk
worden aangeduid.
Het plangebied beschikt over een netwerk van boswegen die instaan voor de ontsluiting van het
gebied. Deze boswegen zijn terug te vinden op Kaart 2.13: Wegen.

2.4.2 Recreatieve en educatieve infrastructuur
Een overzicht van de recreatieve en educatieve infrastructuur wordt hierna gegeven en is aange-
duid op Kaart 2.16: Recreatieve routes.

Een belangrijke toegang bevindt zich.t.h.v. de Astenedreef. De andere toegangspoorten tot het
stadsbos bevinden zich aan de begraafplaats van Astene en aan de toegang via de Parijsestraat
ter hoogte van de spoorwegovergang.
Ook kan men het gebied gemakkelijk bereiken via de Achtmeersstraat (beperkte parkeermoge-
lijkheid) of via de toegangsdreef vanuit de Krekelstraat.

Parkings
Parkeergelegenheid is aanwezig aan de parking van de Ceder, aan de begraafplaats van Astene
(Parijsestraat) en in de aanpalende straten.

Borden
Naast de borden die de algemene toegankelijkheid regelen (verbods- en toegangsborden), wor-
den ook nog infoborden teruggevonden. Op infoborden worden meestal aanwijzingen gegeven
voor de te volgen wandelroutes, het belang van dood hout of bv. over de beschermingsstatus
van de Astenedreef (zie hoger).
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Barelen en poorten
Om de toegankelijkheid van een aantal (deel-)gebieden te regelen, werden op een aantal plaat-
sen barrières geplaatst. Afhankelijk van de locatie zijn deze bedoeld om alle recreanten, dan wel
een selecte groep (bv. ruiters of motorvoertuigen) te weren van het specifieke pad of deelgebied.

Bruggen
Diverse houten bruggen verzekeren de goede toegankelijkheid doorheen het gebied bij het krui-
sen van beken.

Zitbanken
Er zijn een aantal zit- en picknickbanken aanwezig in het plangebied. Deze zijn doorgaans opge-
steld op strategische landschapspunten en soms ook vergezeld door een vuilnisbak.

Afsluitingen en hekwerken
De westelijke toegang van bestand 1a wordt gekenmerkt door het voormalige (recent gerestau-
reerd) hekwerk van het kasteeldomein.
De aangrenzende private en agrarische percelen zijn doorgaans afgescheiden door een draadaf-
sluiting. Zo bv. ook tussen bestand 2a en 2b en rondom bestanden 3d en 5a.

Andere
In het plangebied zijn verder nog een aantal recreatieve/educatieve elementen aanwezig, zoals
vuilnisbakken of enkele spelelementen in bestand 3b.
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2.4.3 Openbare nutsvoorzieningen
Er zijn geen gasleidingen of hoogspanningslijnen doorheen het studiegebied gekend. Langsheen
de openbare wegen zijn wel drinkwater-, telefoon- en electrciteitsvoorzieningen aanwezig.

In bestand 5 loopt nog een oude riolering, die initieel werd aangelegd in de veronderstelling van
de uitbouw van een verkavelingsproject. Bebouwing is hier echter uiteindelijk niet gekomen, maar
het buizenstelsel is nog wel goed zichtbaar (zie figuur).

2.5 Recreatieve functies en toegankelijkheid
2.5.1 Wandelroutes
Er zijn geen bovenlokale wandelroutes uitgestippeld in of langs het plangebied.
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2.5.2 Fietsroutes
Er lopen enkele bovenlokale fietsroutenetwerken langs en door het plangebied, met name langs
de Astenedreef, en westwaarts door de Kouterlosstraat en Poelstraat. Zuidelijk loopt er een route
langs een deel van de N35 (Gaversesteenweg) en Karrewegstraat (zie Kaart 2.16: Recreatieve
routes).

Verder zijn er nog bewegwijzerde, themathische fietsroutes aanwezig, met name de Leiestreek-
route (51 km) (loopt deels langs het fietsknooppuntennetwerk), Milieuroute (50 km), Elfdorpen-
route (45 km) en Bakens van Kunst aan de Leie (28 km) (laatste beide opgenomen in het provin-
ciaal fietsknooppuntennetwerk).

Recent werd een fietsverbinding aangelegd, die de zuidelijke zone verbindt met de Achtmeers-
straat.

Er loopt een mountainbikeroute (netwerk) “Leiestreek” doorheen het plangebied, vanuit de hoek
Karrewegstraat-Parijsestraat noordelijk, via de Gampelaeredreef en Boswachtersdreef, om dan
noordelijk verder te lopen.

Bebording van de fietsroutes aan de westzijde van de Astenedreef.

2.5.3 Ruiterroutes
Er zijn geen bovenlokale ruiterroutes uitgestippeld in of langs het plangebied. Wel zijn een aantal
paden opengesteld voor sporadisch, recreatief ruiteren.
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2.6 Opbrengsten en diensten
2.6.1 Houtverkoop
Er zijn geen opbrengsten van houtverkopen.

2.6.2 Jacht
Er is geen jacht in het gebied toegelaten, er wordt enkel tijdelijk vergunning verleend om konijnen
rond de begraafplaats te verdelgen met fret.
Bij terreinbezoeken in het gebied werd evenwel een voederplaats voor fazanten gevonden op de
grens van bestand 3b en 3d.

2.6.3 Huur/pacht
Voor het overzicht van de pachten verwijzen we naar § 1.2.2.

2.7 Knelpunten
Tijdens de terreinbezoeken en bij diverse gesprekken met vooraanstaande getuigen en gebieds-
experten werden een aantal knelpunten genoteerd. De knelpunten worden – waar mogelijk –
aangeduid op Kaart 2.17: Knelpunten.

Invasieve exoten
In het plangebied zijn verschillende invasieve exoten aanwezig (zie § 2.3.8).

Beheer
Een aantal knelpunten zijn toe te wijzen aan achterstallig beheer of het huidig beheer.
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De schapenbegrazing in de jonge bosaanplanten is nefast voor de jonge boompjes.

Wegens een lange periode zonder beheer, zijn sommige bomen in de Astenedreef sterk afgeta-
keld of soms zelfs verdwenen. Ook zijn reeds diverse andere boomsoorten opgeschoten in de
dreef. Elders zijn stamscheuten uitgegroeid tot nieuwe dreefboom (foto links) of wordt er witrot
vastgesteld (foto rechts).

Ongewenst bosgebruik
De Gampelaeredreef is wegens intensief gebruik (parkeren en kruisen van auto’s) sterk verdicht.
Ook is er veelvuldig steenpuin in de bodem aanwezig.
Het probleem m.b.t. parkeren en kruisen van de auto’s is inmiddels al wel opgelost. Er werd hier-
voor een verhoogde boordsteen aangelegd en een centrale doorsteek aangelegd (zie eerder).

In bestand 2b is een kampement gebouwd, wat leidt tot vervuiling en verstoring van de aanwezi-
ge fauna en flora.
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Brandplekken

Her en der worden binnen het plangebied brandplekken aangetroffen. Deze “kampvuurtjes” zijn
afkomstig van jongeren die in het bos kampen bouwen. Dit leidt echter tot een aanzienlijk risico
op bosbranden.

Intensief landbouwgebruik
Gezien het (historisch) landbouwgebruik, zijn veel percelen biologisch sterk verarmd.
Intensieve bemesting en grote monoculturen zijn bovendien niet bevorderlijk voor de natuurlijke
vegetatieontwikkeling.
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Ook het frequent gebruik van pesticiden verstoort de flora en waterkwaliteit.

Essenziekte

Verspreid in de bestanden is de Essenziekte aanwezig. Deze schimmel zorgt voor sterfte bij de
Essen (vnl. bij jonge scheuten, maar ook bij volwassen bomen).

Bodemgesteldheid en weersomstandigheden
Vanwege een zeer natte winter en een sterk waterhoudende bodem, is de geboortedreef (Klein-
bladige linde, bestand 6c) in de winter 2012-2013 nagenoeg volledig afgestorven. Deze werd
begin november 2013 terug heraangeplant.
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Jacht
Er is geen jacht in het gebied toegelaten.
Bij terreinbezoeken in het gebied werd evenwel een voederplaats voor fazanten gevonden op de
grens van bestand 3b en 3d. De recente ingebruikname van bestand 3b als (tijdelijke) speelzone
is dan ook niet verenigbaar met jacht m.b.v. vuurwapens.
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3 Visie en doelstellingen

3.1 Globale doelstellingen
De verschillende gebiedsfuncties en de beheervisie voor het plangebied zijn gebaseerd op een
aantal basisprincipes en criteria. Hoe deze concreet zullen worden ingevuld, hangt o.a. af van
waargenomen knelpunten of potenties en de geldende (juridische) randvoorwaarden (zie hoger).

3.1.1 Criteria duurzaam bosbeheer en beheervisie openbare bossen
In het Bosdecreet wordt uitgegaan van multifunctioneel bosbeheer waarbij de diverse functies die
een bos tegenwoordig vervult (economische, ecologische, sociaal-recreatieve, milieubescher-
mende, ...) zoveel mogelijk op elkaar worden afgestemd zonder de draagkracht van het boseco-
systeem te overschrijden. In 2003 werd dit verder concreet vertaald door het vaststellen van de
Criteria voor Duurzaam Bosbeheer (CDB)4 die gelden voor alle openbare bossen en de bosge-
bieden in het VEN. Ook werd er in 2001 door het Vlaams Gewest al een beheervisie voor open-
bare bossen opgesteld die een leidraad is voor duurzaam bosbeheer in alle Vlaamse openbare
bossen. De meeste bosbestanden voldoen reeds aan de hoofdmoot van deze criteria5.
In Tabel 3.10 worden de belangrijkste elementen uit de visie rond duurzaam bosbeheer opge-
somd in relatie tot het plangebied.

Tabel 3.10: Belangrijke elementen uit de beheervisie rond duurzaam bosbeheer in openba-
re bossen en de criteria voor duurzaam bosbeheer.
Doelstelling – criteria Actuele toestand in plangebied Mogelijke maatregelen

Sociale en culturele functies

Het bosbeheer houdt rekening met
sociale en culturele belangen van
bevolking en omgeving

Diverse bevolkingsgroepen maken
reeds gebruik van het bos en de
aanpalende terreinen.

 Een specifieke toegankelijk-
heidsregeling wordt uitgewerkt
met respect voor de draagkracht
van het gebied en de wenselijk-
heden van de verschillende ge-
bruikersgroepen.

 Bij de uitwerking van de
maatregelen zal rekening ge-
houden worden met de historiek
op vlak van o.a. soortensamen-
stelling, gebruik, landschaps-
beeld en beheervormen.

Economische functies

Efficiënt gebruik van de verscheidene
bosproducten en -diensten, waarbij
een breed scala aan ecologische en
maatschappelijke functies wordt ge-
waarborgd.

Opbrengsten zijn op heden in
hoofdzaak beperkt.

 Bij o.a. kappingen en andere
terreinwerkzaamheden zal een
mogelijke opbrengst steeds
overwogen worden.

4 B.Vl.R. 27/6/2003 tot vaststelling van de criteria voor duurzaam bosbeheer voor bossen gelegen in het Vlaamse Ge-
west.
5 Hiernaast zijn ook nog de code voor goede natuurpraktijk (omzendbrief van 10 november 1998), zorgplicht, e.d. te ver-
melden.
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Doelstelling – criteria Actuele toestand in plangebied Mogelijke maatregelen

Aandacht voor een structuurrijk en
gevarieerd bos, met kleinschalige
kappingen (< 1ha) en voorrang voor
inheemse, autochtone en stand-
plaatsgeschikte boomsoorten.

Het grootste deel van het bos be-
staat reeds uit inheems loofhout.
De belangrijkste uitheemse boom-
soorten zijn Amerikaanse eik,
Amerikaanse vogelkers, Italiaanse
populier en naaldhout, dewelke in
sommige gevallen reeds de laatste
levensfase bereikt hebben.

 Door een afwisseling in de
bestandstypes (water, hooiland,
struweel, hooghout, …) en het
gevoerde beheer, kan een aan-
trekkelijk landschapsbeeld be-
komen worden en tegelijkertijd
wordt op/over lange termijn een
economische meerwaarde ge-
genereerd.

Milieubescherming

Omgevingsschade beperken, vaste
ruimingspistes gebruiken, niet exploi-
teren in kwetsbare boszones, aange-
paste schoontijd, erkende bosexploi-
tanten, lastenboek, milieuvriendelijke
oliën en brandstoffen, …

Een groot deel van de
(bos)bestanden wordt gekenmerkt
door vochtige tot natte omstandig-
heden.

 Vaste ruimingspistes om bo-
demschade te beperken.

 Gebruik van aangepast (licht)
beheermaterieel en kleinschalige
kappingen gebeuren bij voorkeur
manueel (door particulieren).

 Schoontijd houdt rekening
met o.a. amfibieën en bodemge-
steldheid.

Waar mogelijk bijdragen tot het inte-
graal waterbeheer

Het gebied is van nature zeer wa-
terrijk en wordt gekenmerkt door
tal van beken en waterpartijen.

 Extra aandacht zal gaan naar
het watermilieu, met nadruk op
zowel de biodiversiteit, als de
waterberging/ -buffering.

Ecologische functies

Ten minste 20% van de totale bosop-
pervlakte moet bestaan uit of in om-
vorming zijn naar gemengde bestan-
den6 o.b.v. inheemse en standplaats-
geschikte boomsoorten. Omvorming
homogene exotenbestanden tot ge-
mengde bestanden met min. 30%
van de bedekkingsgraad of het
grondvlak uit inheemse loofboom-
soorten.

Het overgrote deel van de bosop-
pervlakte bestaat reeds uit in-
heemse bestanden.

 Waar mogelijk, wordt uitgeke-
ken naar de omvorming van uit-
heemse bosbestanden en het
verhogen van de structuurvaria-
tie en boomsoortensamenstel-
ling.

Een aandeel van 5 à 15% van de
totale bosoppervlakte (indiv. opp.
max. 3 ha) wordt beoogd om te reali-
seren als open plekken in bosver-
band.

De oppervlakte permanent open
plekken bedraagt momenteel bijna
3/4 van het plangebied (inclusief
dreven en zaadboomgaard).
Het aandeel open plekken in de
bossfeer is echter gering.

 Creëren van mantel-zoom-
vegetaties en interne/externe
bosranden.

 Door een variatie in be-
heer(vormen) ervoor zorgen dat
constant een deel van het bos
wordt ontwikkeld als tijdelijke
open plek in de bossfeer.

Minimum een aantal oude bomen
behouden in bestanden7.

Er zijn in de dreven heel wat oude-
re bomen aanwezig. Het aandeel
oude bomen in de bosbestanden is
echter beperkt, gezien het beperk-
te bosareaal.

 Een deel van de aanwezige
uitheemse bomen zullen niet
gerooid worden ter verhoging
van het aandeel oude bomen.

 In kwalitatief hoogstaande
bestanden zal een deel van de
bomen aangeduid worden om te
behouden (toekomstbomen).

6 gemengde bestanden bestaan uit min. 2 boomsoorten en de hoofdboomsoort neemt max. 80% van het grondvlak in
(dus min. 20% inheemse boomsoorten) of minder (of 80% van totale stamtal voor bestanden jonger dan 30 jaar).
7 Richtinggevend: 1 groep van 500 m² in bestanden tot 2 ha, 1 groep van 1.000 m² in bestanden van 2-4 ha. Min. 10 bo-
men/ha.



Visie en doelstellingen

Pagina 63 van 145

Doelstelling – criteria Actuele toestand in plangebied Mogelijke maatregelen

Het totale volume dood hout (staand
+ liggend) moet voldoende hoog zijn
(richtcijfer min. 4%).

Het aandeel staand dood hout in
het plangebied is reeds 16,8%.
Hierbij zijn weliswaar enkel de ou-
dere bosbestanden beschouwd
(2b-c), zodat met inbegrip van de
jonge aanplanten dit cijfer dras-
tisch zal afnemen.

 Een deel van de uitheemse
bomen zal niet gerooid worden
ter verhoging van het aandeel
(staand) dood hout.

 Actief verhogen van het aan-
deel liggend dood hout door het
ter plaatse stapelen van het tak-
hout8 van een deel van de ge-
kapte bomen (vnl. bij jonge aan-
planten).

Maximaal natuurlijke verjonging sti-
muleren.

Het gebied heeft goede potenties
op het vlak van spontane
(bos)evolutie.

 Een deel van de te bebossen
zones spontaan laten ontwikke-
len.

 Door het lichtrijker maken van
de bosbestanden kan spontane
bosverjonging gestimuleerd wor-
den.

Aanplantingen met plantsoen van
lokale autochtone herkomst 9.
Gebruik van erkende zaadbestanden
voor meer algemene bossoorten.

Er zijn in het recente verleden
reeds enkele aanplantingen ge-
beurd. Waar dit wel het geval was,
werd reeds rekening gehouden
met erkende herkomsten en au-
tochtoon plantmateriaal.

 Bij kunstmatige(her-) aanplant
zal – waar mogelijk – gebruik
gemaakt worden van plantgoed
van autochtone herkomst.

Aandacht voor bosdifferentiërende
elementen (dreven, poelen, open
plekken, rand- en overgangsituaties),
alsook zeldzame en/of bedreigde
soorten.

Er zijn tal van (historische) waar-
nemingen gekend van bijzondere
plant- en diersoorten . Ook her-
bergt het gebied een aantal diffe-
rentiërende elementen zoals wa-
terlopen, open plekken en dreven.

 Habitatherstel en aangepast
biotoopbeheer t.v.v. bijzondere
soorten en habitats.

 Onderhoud van bosranden,
dreven, open plekken, waterlo-
pen, enz.

3.1.2 Algemene visie
De globale visie voor het plangebied kan in een aantal basisprincipes worden samengevat. Deze
leggen de link tussen de verschillende functies of potenties en de criteria voor duurzaam bosbe-
heer.

Het betreft volgende basisprincipes:
1. Verhogen van de globale ecologische waarde van het gebied door:

a. versterken van de boskern,
b. omvorming van uitheemse bosbestanden,
c. aandacht voor dood hout en licht in het bos,
d. verhoging van de structuurvariatie,
e. een gericht beheer rond open plaatsen, water en dreven/bosranden.

2. Streven naar een duurzame houtoogst met aandacht voor inheemse boomsoorten en
met respect voor de natte/gevoelige gebiedscondities.

3. Maximale maar duurzame invulling van de maatschappelijke vraag naar recreatief en
educatief medegebruik van het boscomplex.

4. Uitbouw van de wetenschappelijke functie die het bos vervult (autochtone genenbron).
5. Instandhouding (en waar mogelijk uitbreiding) van de verschillende habitattypes en zeld-

zame soorten. Extra aandacht gaat daarbij naar de connectiviteit tussen de verschillende
deelgebieden en met andere groengebieden in de omgeving.

8 Omtrek >30cm.
9 Categorie 1: autochtone herkomst niet primordiaal voor o.a. Zomereik, Beuk, Gewone es en Zwarte els; Categorie 2:
gebruik van autochtone Vlaamse herkomsten aangewezen: Eénstijlige meidoorn, Wilde lijsterbes, Wintereik, Sporkehout,
… Categorie 3: zeldzame soorten waarvan geen aanplantingen meer worden uitgevoerd in de toekomst: o.a. Iep sp.
Wilde appel, Mispel, Gelderse roos, Wilde kardinaalsmuts en Europese vogelkers.
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In het plangebied worden de verschillende functies maximaal gecombineerd en wordt het multi-
functionele karakter beklemtoond. De ecologische en recreatieve functie zijn de belangrijkste
functies, de economische functie is ondergeschikt.

Op Kaart 3.1a: Visie, in Tabel 3.11 en op Grafiek 3.7 is de gebiedsvisie (terreintypering) voor het
plangebied weergegeven.

Het aandeel open bestanden wordt teruggedrongen van 73,5% tot 48,1% door een omzetting
van (voormalig) landbouwgebruik tot (speel-)bos. Verder zal er – op bestandsniveau – ingezet
worden op halfopen bos (wastine), een specifiek beheer van zowel de bomen als de vegetatie
van de dreven en een maximale variatie in open bestandstypes (weiland, hooiland, boomgaard).

Tabel 3.11: Visie op bestandsniveau10.
Eigenaar Bestand Opp. (ha) Type Visie

Stad Deinze 1a 2,036 Dreef Dreef
Stad Deinze 1b 0,8291 Dreef Dreef
Stad Deinze 1c 0,9104 Dreef Dreef
Stad Deinze 1d 0,3637 Dreef Dreef
Stad Deinze 1e 0,1508 Dreef Dreef
Stad Deinze 1f 0,2865 Akker Dreef
Stad Deinze 2a 2,7647 Loofbos Loofbos
Stad Deinze 2b 2,3756 Loofbos Loofbos
Stad Deinze 2c 1,835 Loofbos Loofbos
Stad Deinze 3a 2,5706 Aanplant Loofbos
Stad Deinze 3b 1,6591 Aanplant Loofbos
Stad Deinze 3c 1,4415 Aanplant Loofbos
Stad Deinze 3d 2,6968 Akker Loofbos
Stad Deinze 3e 1,4229 Aanplant Loofbos
Stad Deinze 3f 1,9923 Aanplant Speelbos
Stad Deinze 3g 1,3644 Akker Speelbos
ANB 4a 0,5171 Akker Boomgaard
ANB 4b 1,0186 Akker Hooiland
ANB 4c 1,4193 Akker Hooiland
ANB 4d 1,5619 Weiland Weiland
ANB 5a 11,2534 Halfopen Wastine
ANB 5b 3,2152 Weiland Wastine
ANB 6a 0,5491 Dreef Dreef
ANB 6b 0,6597 Dreef Dreef
ANB 6c 0,703 Dreef Dreef
ANB 7a 2,2739 Zaadboomgaard Zaadboomgaard
ANB 7b 1,3753 Zaadboomgaard Zaadboomgaard
ANB 8a 4,4759 Akker Loofbos
ANB 8b 4,5212 Akker Loofbos
ANB 8c 3,6736 Akker Loofbos

10 De bestandstypes die wijzigen t.o.v. de actuele toestand staan cursief weergegeven.
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Grafiek 3.7: Verdeling van de toekomstige bestandstypes.

3.2 Ecologische doelstellingen
3.2.1 Natuurgetrouw bosbeheer

3.2.1.1 Uitbreiding bosareaal

In de loop van de planperiode, wordt een aanzienlijke uitbreiding van het bosareaal beoogt. Dit
behelst zowel de verdere groei van recente aanplanten tot volwaardig bos, als de (al dan niet
spontane) bebossing van zo’n 16,5 ha open terrein t.v.v. bosontwikkeling (waarvan 12,5 ha bij
ANB). Een variatie aan bostypes zal nagestreefde worden, waaronder Zomereiken-berkenbos,
Eiken-beukenbos, elzenbroek en eutroof wilgenstruweel.
De bostypes zullen afgestemd worden op de PNV, de bodemcondities, de (potentiële) biodiversi-
teit en de diverse gebruiksfuncties (bv. speelbos).

3.2.1.2 Ontwikkeling van structuurrijke bosbestanden en bosranden

Een belangrijke meerwaarde van het gebied wordt gevormd door de afwisseling van open en
meer gesloten bestand(sdel)en. Om dergelijke habitats te behouden, is een gepast beheer nodig
dat de instandhouding bewerkstelligd. Om daarentegen storende invloeden van buitenaf te tem-
peren, zal bijkomend bebost worden zodat de boskern beter gebufferd is.
Binnen de bosbestanden wordt gestreefd naar structuurrijkere bestanden door het toepassen van
een begrazing, een omvorming naar inheemse loofbossen en de stimulatie van ruigtes of pio-
niersvegetaties.

3.2.1.3 Ontwikkeling van mantel-zoomvegetaties

Goed ontwikkelde mantel-zoomvegetaties zijn momenteel nog onvoldoende aanwezig.
Op verschillende plaatsen worden mantel-zoomvegetaties gecreëerd, bestaande uit bv. een
houtkant, een extensief gemaaide ruigte en een strook met natte of droge pioniersvegetaties. In
het geval van externe bosranden, wordt een strook (bij voorkeur) grenzend aan bestaand bos,
omgevormd tot een zone waarin – via aangepast beheer en lokale aanplanting – een structuurrij-
ke vegetatie ontwikkelt, met overgangen van een kruidige zoom, over een struiklaag en struweel-
zone, naar de bosrand toe.
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Geleidelijke bosovergangen naar aangrenzende open ruimtes zijn bijzonder aantrekkelijk voor
zangvogels, vlinders, bijen, enz. en zeker als ze zuidgericht zijn, zijn het geschikte biotopen voor
warmteminnende dieren (invertebraten, reptielen).
Bestand 4c, 5a en 5b zal d.m.v. een extensieve begrazing bestaan uit een gevarieerd en variabel
patroon van open plekken en struweelvorming. Ook de vele dreven kunnen door een gericht be-
heer een structurerende en corridorfunctie vervullen. Het lokaal herprofieleren van grachten of
het periodiek eggen van bepaalde zones zal ook de diversiteit van de fauna en flora van deze
biotopen in de hand werken.

3.2.1.4 Dood hout en dikke bomen

De meeste dreven en bosbestanden zijn nog relatief jong (minder dan 80 jaar), zodat er maar
weinig oudere bomen aanwezig zijn die hun aftakelingsfase hebben kunnen bereiken. Om het
aandeel oude en/of dode bomen te verhogen (o.a. t.v.v. spechten, paddenstoelen, enz.), zullen
een aantal maatregelen genomen worden zoals het laten staan van oudere en dode bomen in de
bosbestanden en het laten liggen van enkele gekapte bomen, om tegen het eind van de planpe-
riode het streefcijfer van 4% te bereiken. Ook het voeren van een nulbeheer in sommige bestan-
den zal voor een verhoging van het aandeel dood hout zorgen.

3.2.1.5 Bosomvorming

Waar de mogelijkheid zich aanbiedt en dit niet indruist tegen andere doelstellingen (zoals het
instandhouden van oude bomen), zal getracht worden om een belangrijk deel van de uitheemse
bosbestanden om te vormen naar inheemse loofbossen gedurende de loop van de planperiode.
De nadruk zal daarbij liggen op soorten die een invasief karakter vertonen, zoals de Amerikaanse
vogelkers en Amerikaanse eik, of soorten die de groeiomstandigheden en verjongingskansen
danig beïnvloeden (zoals Lork en Spar).

3.2.1.6 Hakhout

Om het elzenbroekbos in het zuiden van bestand 2a in stand te houden, is er naast een goed
waterbeheer nood aan een goed kapbeheer, teneinde de lichtcondities en bosverjonging op peil
te houden. Dit kan best gebeuren door een hakhoutbeheer, waarbij een bepaalde cyclus wordt
aangehouden om de aanwezige soorten tot op de grond af te zetten.
Dergelijk beheer biedt tevens de mogelijkheid om een authentieke beheervorm educatief toe te
lichten. Bovendien kunnen dergelijke kapwerken vrij eenvoudig door particulieren worden uitge-
voerd, wat een vermindering van de beheerinspanning en een houtopbrengst met zich mee-
brengt. De (delen van) bestanden in hakhout liggen dan ook naast wegen, zodat de afvoer van
het hout gemakkelijk is.
De oude hakhoutstoven van Amerikaanse eik in bestand 2b zullen omwille van bosomvorming
niet noodzakelijkerwijze in stand gehouden worden, doch hier kan de eerste jaren ook nog een
economische meerwaarde uit verwacht worden.
Echter, teneinde de oude boskern visueel niet “aan te tasten”, wordt er besloten om in het begin
van de planperiode nog geen hakhoutbeheer te voeren in deze zone en om dan te wachten tot er
nieuwe aanplantingen voldoende een bossfeer hebben kunnen creëren.

3.2.2 Open en halfopen plekken
De open plekken in het studiegebied zijn op heden in hoofdzaak akkers, dreven, weilanden en de
beide zaadboomgaarden.
De dreven zullen zeker in stand gehouden worden, doch de meeste akkers zullen wijzigen naar
(speel-)bos. Als nieuw open of halfopen bestandstype onderscheiden we een boomgaardperceel,
de wastine en een hooiland.
Het beheer van deze percelen zal toegespitst zijn op de (potentieel) aanwezige bijzondere soor-
ten, autochtone genenbronnen en oude, lokale fruitrassen, met – waar mogelijk – aandacht voor
een recreatieve meerwaarde, de connectiviteit met andere (deel)gebieden en het landschaps-
beeld.
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3.2.2.1 Graslanden

In het plangebied zal 1,5 ha als weiland beheerd blijven en ongeveer 1 ha zal als botanisch hooi-
land ingericht worden. In de toekomst zal getracht worden om deze bestanden verder te diversi-
fiëren, teneiden de biodiversiteit en de belevingswaarde te verhogen.

Hooiland
De akker van bestanden 4b en 4c zal omgevormd worden tot bloemenrijk hooiland (type Glans-
havergrasland).

Weiland
Het weiland in bestand 4d zal behouden blijven, doch zonder gebruik te maken van bemesting of
pesticiden (vegetatiedoeltype: Kramgrasgrasland). De begrazingsdruk zal afgebouwd worden en
beweiding wordt afgestemd op aanwezige potenties (bv. broedvogels, plantengroei, e.d.).

3.2.2.2 Halfopen vegetaties en struweel

Op de begraasde open terreinen van bestand 5a en 5b wordt het graasbeheer verdergezet. Ten-
einde de doeltreffendheid van de begrazing te verbeteren en de nodige beheerinspanning af te
bouwen, zal het begrzaingsblok worden uitgebreid met bestand 4c. Door het behoud van de ver-
schillende bestandsgrenzen, kan in de toekomst nog eventueel gekozen worden voor een lokaal
hogere of lagere begrazingsdruk. De permanente (bos-)begrazing zorgt voor een continue ver-
jonging van de bospercelen en een afwisseling van open plekken en struweel of ruigtes (met een
“wastine” tot gevolg). Dergelijk habitat is het voorkeursbiotoop voor tal van (bijzondere) soorten
zoals vlinders, kleine zoogdieren, Zomertortel, Nachtegaal en Spotvogel.

3.2.2.3 Boomgaarden

De autochtone zaadboomgaarden zullen verder onderhouden worden met het oog op de oogst
van autochtoon plantgoed voor aanplantingen in andere (bos-)gebieden. Het beheer van de open
delen van deze bestanden zal doorgaans bestaan uit het maaien van – al dan niet tijdelijke –
kruidachtige vegetatie.
In bestand 4a zal een hoogstamboomgaard worden aangeplant en dit met streekeigen en stand-
plaatsgeschikte soorten (i.s.m. de Nationale boomgaardenstichting). Deze boomgaard is gelegen
nabij de bewoning en zal opengesteld worden voor het publiek.

3.2.3 Dreven- en bomenbeheer

3.2.3.1 Dreven en bermen

Het aantal dreven binnen het plangebied is aanzienlijk (na inrichting van bestand 1f zo’n 6,5 ha)
en er zal daarbij toegezien worden op het maximaal behoud en optimaal beheer ervan. Dreven
vormen namelijk geschikte geleidingsstructuren voor tal van diersoorten en kunnen tevens broed-
en foerageermogelijkheden bieden. De holten van oude bomen bieden nest- en schuilplaats voor
vleermuizen, spechten en holenbroeders. Het in stand houden en onderhouden van de dreven
zal deze organismen ten goede komen.
Om de landschappelijke en natuurwaarde van de dreven te versterken, wordt – waar mogelijk –
in de stroken die door bos lopen een mantel- en/of zoombeheer gevoerd langsheen de dreef.
De grazige bermen zullen verder verschraald worden en waar opportuun een gediversifieerd be-
heer krijgen dat wordt afgestemd op bijzondere fauna- en florawaarden (bv. voorjaarsvegetatie).

3.2.3.2 Bomengroepen en -rijen

De reeds aanwezige KLE’s zullen maximaal behouden worden en waar mogelijk versterkt (zie
Kaart 2.12: KLE). Voornamelijk knotwilgen-/populierenrijen zijn typerend voor het plangebied en
zullen prioritair worden uitgebreid. Daarnaast worden enkele kleine bomengroepen ingepland ter
versterking van het landschapsbeeld. Ook ter afboording van bv. de perceelsgrenzen worden
bomenrijen aangeplant.
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3.2.4 Waterbeheer
Waterkwaliteit
Door de afbouw van de landbouwactiviteiten in het plangebied, zal dit een positieve uitwerking
hebben op de waterkwaliteit. Door de inrichting van enkele poelen of vegetatierijke waterlopen,
zullen deze ook zorgen voor de zuivering van het oppervlaktewater.

Waterkwantiteit
Het gebied staat van oudsher gekend als een natte zone. Door lokaal de waterbergingscapaciteit
te verhogen, kan ook een meerwaarde gecreeërd worden t.o.v. de omliggende landbouwperce-
len. Een eenvoudig voorbeeld daarvan kan zijn om de gracht tussen bestand 8b en 8c (plaatse-
lijk) af te schuinen. Ook het hakhoutbeheer en het onderhoud van de poel in bestand 2a zal de
waterhuishouding ten goede komen.

3.2.5 Habitat- en soortgerichte doelstellingen

3.2.5.1 Europese habitattypes en soorten

Zoals beschreven bij § 1.7.1.1, bevindt het meest nabij gelegen Habitatrichtlijngebied bevindt
zich op circa 2 km ten NO en 2,5 km ten NW van het plangebied. Het betreft de “Bossen en
heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel” (habitatcode BE2300005, met een totale
oppervlakte van 3377 ha).

Het plangebied kan dus uitstekend dienst doen als refugium voor tal van soorten die in dit habita-
trichtlijngebied (potentieel) voorkomen. Er zullen binnen de bestanden dan ook inspanningen
geleverd worden ten bate van onderstaande soorten en habitattypes (doelsoorten en –habitats in
het plangebied in het vet).

Soorten
Triturus cristatus – Kamsalamander
Luronium natans – Drijvende waterweegbree

Habitats
2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtes-

vegetatie of met eenjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia)
3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrocharition
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
9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum)
9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum
9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten
91E0 Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae)

3.2.5.2 Vegetatietypes

Op basis van bovenstaande doelstellingen en Kaart 2.8: Vegetatiekaart, worden de doelstellin-
gen m.b.t. de beoogde vegetatietypes voor de verschillende bestanden weergegeven op Kaart
3.2: Visie vegetatie.
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Daaruit blijkt dat o.a. ingezet wordt op de bestrijding van invasieve exoten (bv. omvorming van
Dennen-Eikenbos met Amerikaanse vogelkers naar bosdoeltypes) en de floristische verrijking
van de diverse graslanden. De vegetatietypes (doeltypes) die hierbij nagestreefd worden, zijn:

 Berken-Elzenbos met Zomereik (cfr. 91E0 en 9190)
 Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren (cfr. 9120)
 Essen-Eikenbos met Moerasspirea (cfr. 91E0)
 Graslanden van het Glanshaver- en Kamgrasverbond

Lokaal kunnen voedselrijke ruigtes (habitattype 6430, in een verbossende vorm in bestand 5b)
en moerasvegetaties gecreëerd worden (bv. langs grachten en poelen).
Langs dreven (in de bermen) kan lokaal een schraal, droog graslandtype voorkomen (cfr. habitat-
type 2330).

3.2.5.3 Vleermuizen

Aangezien ook vleermuizen beschermd zijn volgens de bijlagen II en IV van de Habitatrichtlijn,
zal er tevens extra aandacht gaan naar deze soortengroep (zie ook naar de actuele aanwezig-
heid zoals vermeld bij § 2.3.8.2).

Holle bomen
De aanwezige oude en dikke bomen zijn ondermeer van belang als potentiële verblijfplaats voor
vleermuizen. Om voldoende verblijfplaatsen te verzekeren vermelden Meschede & Heller (2000)
daarom een streefcijfer van minimaal 10 bomen met holtes per hectare. Enerzijds kunnen be-
paalde percelen met veel oude en dikke bomen een nietsdoen beheer krijgen, zodat ‘eilanden’
met veel dood hout en holle bomen ontstaan. Anderzijds is ook het behoud van holle bomen in
beheerde percelen en dreven belangrijk.
Naast het behoud van holle bomen is ook het selecteren van jongere bomen die in de toekomst
oud en hol mogen worden belangrijk.

Kapwerken
De gunstigste periode (eigenlijk de minst ongunstige) om zaag- of kapwerk aan mogelijke vleer-
muisbomen te verrichten, is tussen midden september en midden oktober (afhankelijk van de
weersomstandigheden mogelijk uit te breiden van 1 september tot 1 november). De jonge vleer-
muizen zijn dan vliegvlug, de kolonies zijn meestal uiteengevallen in kleinere groepen en de win-
terslaap moet nog beginnen. Ook na de winterslaap, in maart, kunnen kappingen plaatsvinden; al
is deze periode naar bv. spechten toe minder geschikt.

Exotenbeheer
Hoewel de omvorming naar inheems loofhout zeer positief is voor het prooiaanbod van vleermui-
zen kunnen exotische bomen, ook belangrijk zijn als verblijfplaatsen voor vleermuizen. Waar mo-
gelijk, kunnen dus lokaal dergelijke bomen behouden worden (bv. Italiaanse populier in bestand
5a).

Dreven en connectiviteit
Naar connectiviteit toe is de uitbouw van drevennetwerk erg belangrijk. Deze worden gebruikt
door vrij grote aantallen vleermuizen om te vliegen van kolonieplaats naar foerageergebied.

Structuurdiversiteit en open plekken
Als jachtgebied hebben vleermuizen vooral veel variatie nodig. Ongelijkjarige percelen met een
hoge structuurvariatie genieten de voorkeur bij de typische bossoorten (bv. grootoorvleermuizen).
Andere soorten (bv. Laatvlieger) hebben een voorkeur voor open en lichtrijke percelen met een
ijle boomlaag.
Ook kleinschalige open plekken, hooilandjes en graasweiden hebben een grote insectendiversi-
teit, en zijn sterk in trek als jachtgebied bij vleermuizen. Hierbij is ook een geleidelijke overgang
naar het bos, met een soortenrijke mantel- en zoomvegetatie belangrijk. Dit gebeurt in het plan-
gebied door het bevorderen van bosranden.
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Lichthinder
Diverse vleermuissoorten zijn zeer gevoelig voor kunstlicht.
In dit opzicht is het belangrijk de duisternis in het gebied te behouden en geen extra verlichting
aan te brengen. Donkere verbindingen met nabijgelegen gebieden moeten ook behouden blijven.

Inrichten van extra zomerverblijfplaatsen
Door een gebrek aan voldoende holle bomen, zullen er waarschijnlijk weinig geschikte kolonie-
plaatsen aanwezig zijn in het gebied. Waar mogelijk kan gekeken worden om lokaal een/enkele
(kunstmatige) kolonieplaats(en) in te richten.
Dergelijke constructies zijn recent ook in een proefproject in Merelbeke opgericht en de eerste
vleermuizen zijn hierbij ook reeds vastgesteld.
Enkele voorbeelden van dergelijke constructies is te zien op onderstaande figuren.

3.2.5.4 Overige

Er zal ook gewerkt worden op streekeigen habitattypes (bv. hakhoutbos en wastine) en de hier-
mee verbonden soorten (bv. Houtsnip, Matkop, Nachtegaal, Zomertortel, enz.). Ook bloemrijke
hooilanden en (heischrale) bermen van dreven krijgen een aangepast beheer.

3.3 Sociale en educatieve doelstellingen
3.3.1 Recreatie
Het plangebied heeft niet alleen een grote ecologische waarde. Ook voor recreanten is het ge-
bied een sterke aantrekkingspool en dit zal nog in waarde toenemen (vele tientallen kilometers
wandel-, fiets- en ruiterpad).

Om te vermijden dat beide gebiedsfuncties onderling in conflict komen, is een duidelijk onder-
scheid tussen zones waar recreatie gewenst is en waar niet absoluut noodzakelijk. De gebruikers
worden zo gestuurd dat de meest kwetsbare zones van het gebied gevrijwaard blijven van ver-
storing.
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Volgende ontwikkelingen m.b.t. recreatieve functies worden vooropgesteld of werden recent ver-
wezenlijkt:

1. Wandel- en fietspad  tussen de Nieuwgoeddreef en de Gaversesteenweg
Vanaf de Nieuwgoeddreef tot aan de Achtmeerstraat werd eind 2013 een 3m breed wandel- en
fietspad aangelegd in halfverharding. In een latere fase (in het kader van de Ruilverkaveling
Schelde-Leie) zal dit pad worden doorgetrokken tot aan de Gaversesteenweg. In een latere fase
(in het kader van de Ruilverkaveling Schelde-Leie) zal dit pad worden doorgetrokken tot aan de
Gaversesteenweg.

2. Inrichting Astenedreef
De monumentale Astenedreef vormt een belangrijke attractiepool voor de omgeving van het
stadsbos. Deze historische dreef verbindt de Gampelaerehoeve met het voormalig kasteel van
Astene (nu ‘De Ceder’). Om deze dreef toegankelijker te maken zowel voor wandelaars als rol-
stoelgebruikers, werd een verharding in porfiersteenslag voorzien. In de dreef zullen een aantal
zitbanken worden geplaatst. De toegangspoort aan de kant van de Gampelaerehoeve werd ge-
restaureerd en de lindedreef werd verdergezet in het laatste stuk van de dreef (langs de kant van
de Ceder).

3. Heraanleg Boswachtersdreef
Het Boswachtersdreefje is op historische kaarten herkenbaar als een dreef, samen met de Aste-
nedreef en nog een andere dreef die vanuit het kasteel van Astene vertrok. Een aantal oude ei-
ken getuigen hier nog van. De VLM voorziet een grazig wandelpad en een rij hoogstammige ei-
ken. De bestaande eiken langs het pad worden uiteraard behouden.

4. Aanleg dreef tussen spoorweg en Krekelstraat
Een deel van deze dreef werd in 2010 reeds aangelegd door de stad Deinze. VLM trok dit tracé
verder tot aan het Boswachterdreefje, en in tweede fase (in het kader van de Ruilverkaveling
Schelde-Leie) zal de dreef worden doorgetrokken tot aan de Krekelstraat. Er wordt een halfver-
harding van 2 meter voorzien en een hoogstammige rij zomereiken. Langsheen deze dreef zal
ook een bank en een picknicktafel worden voorzien. Daar waar de dreef de Astenedreef kruist
(ter hoogte van de gracht) werd een nieuwe duiker geplaatst.

5. Verkeersveilige oversteek Parijsestraat
De parking van de Ceder wordt de hoofdtoegang van het stadsbos Deinze. Hier moet de bezoe-
ker de Parijsestraat oversteken in een scherpe bocht. Ter hoogte van deze bocht werd een ver-
keersveilige oversteek aangelegd worden, met een wegversmalling een rammelstrook in kassei-
en en een rechtstreekse toegang tot de Astenedreef vanaf de parking van de Ceder via een
voetgangersbrug over de walgracht. Op die manier kunnen de bezoekers het stadsbos op een
veilige manier bereiken.

6. Aanleg fietspad ‘Nieuw Goed te Parijs’ - Oude Heirweg
Dit fietspad verbindt het stadsbos met de nog verder te ontwikkelen Hospicebossen in Nazareth.
De VLM legde een 3 meter brede halfverharding in porfiersteenslag aan. Deze dreef zal een
aangename en veilige fietsverbinding zijn doorheen het stadsbos. De afgestorven geboortebo-
men die werden aangeplant in 2011 werden in het najaar van 2013 vervangen.

7. Uniform inrichten van gebiedstoegangen en meubilair
Er worden verschillende nieuwe toegangen tot het stadsbos voorzien. Zowel de bestaande en de
nieuwe toegangen werden uniform ingericht met een infobord, een solitaire boom, een bank en
een fietsenstalling. Waar nodig werden slagbomen of paaltjes worden geplaatst om gemotori-
seerd verkeer tegen te houden. Ook werden langsheen de belangrijkste dreven rustbanken en
een picknickbank voorzien.

8. Inrichting middenberm Gampelaeredreef
De Gampelaeredreef werd aangelegd in 1780 en is met zijn brede middenberm en dubbele rij
lindes een dreef met een monumentale uitstraling. De Gampelaeredreef werd recent heraange-
legd.
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9. Inrichting speelbos
De actueel als speelbos aangeduide zone ter hoogte van het voetbalveld “Las Vegas” (bestand
3b en 3c) is reeds grotendeels bebost. Er wordt evenwel voorgesteld om bestanden 3f en 3g als
speelbos aan te duiden, aangezien deze beter geschikt lijken (centrale ligging, betere waterhuis-
houding, enz.). Het ene bestand is reeds recent bebost en ander deel dient nog te worden ver-
worven. Er wordt dan ook geopteerd om in de eerste fase, voorrang te geven aan het laten ont-
wikkelen van het nog jonge bos en drastische ingrepen te vermijden. Een aantal zachte ingrepen
die voor speelimpulsen kunnen zorgen, kunnen wel worden voorzien, zoals het aanbrengen van
een aantal natuurlijke speelelementen rond de gracht, een slingerend pad, enz.

3.3.2 Cultuurhistorische waarden
Het plangebied wordt gekenmerkt door een rijke voorgeschiedenis (zie § 2.1.1).
Getuige hiervan zijn ondermeer de historische dreven en het domein van de Ceder.

Extra aandacht zal dan ook gaan naar:

 Het behoud, onderhoud en de versterking van de bomenrijen, houtkanten en dreven en
dit waar mogelijk op locaties waar deze van oudsher stonden (cfr. Kaart 3.1b: Visie KLE).

 Het landschap Scheldeveld (met o.a. wastine) wordt zo mogelijk hersteld.
 Herstel van historische boomgaarden binnen het landschap en dit met streekeigen soor-

ten en rassen.
 Aanleg van bijkomende kleine landschapselementen zoals poelen en het creëren van

moeraszones door bv. de verbreding van grachten.

3.4 Wetenschappelijke doelstellingen
Het gebied herbergt tal van zeldzame plant- en diersoorten en vervult daardoor een belangrijke
wetenschappelijke functie op het vlak van het behoud van de populatie. Om de genetische diver-
siteit te verbeteren is het daarom aangewezen om de connectiviteit met naburige groengebieden
te verbeteren. Ook de aanwezige autochtone beplantingen en zaadboomgaarden herbergen een
belangrijke schat aan genetisch materiaal.

Om de lokale staat van instandhouding van eventuele bijzondere soorten of habitats te kunnen
beoordelen (cfr. § 3.2.5), is het aangewezen om verschillende soortengroepen op regelmatige
basis te monitoren en waar nodig kunnen dan de gebiedsvisie en/of –maatregelen dan eventueel
op termijn worden bijgestuurd op basis van nieuwe vondsten.

3.5 Milieubeschermende doelstellingen
Het volledige plangebied vervult een belangrijke schermfunctie t.o.v. de E17-autosnelweg. Deze
groenbuffer zal dan ook gedurende de gehele planperiode behouden blijven en maximaal ver-
sterkt worden.

De bossen en graslanden hebben bovendien een sterk regulerende functie voor de waterhuis-
houding. Ze zorgen ervoor dat het neerslagwater tijdelijk opgehouden wordt en geleidelijk aan de
vrije loop krijgt. Dankzij deze bufferende werking regelen de bestanden het debiet van de diverse
waterlopen. Waar mogelijk zal de waterbergende, -bufferende en -zuiverende functie geoptimali-
seerd worden.

3.6 Economische doelstellingen
De economische gebiedsfunctie is in het plangebied van ondergeschikt belang.
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Een financiële meerwaarde kan (de eerste jaren) wel bekomen worden uit de particuliere verkoop
van brandhout (hakhout- en exotenbeheer). Ook wordt er op langere termijn gestreefd naar kwa-
liteitsvol hout van ondermeer Ruwe berk en Zwarte els.

Daarnaast zal het gebied vnl. een intrinsieke waarde hebben op het vlak van de vele ecosys-
teemdiensten die de bestanden vervullen.
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4 Beheermaatregelen

4.1 Beheer in de tijd11

De uit te voeren kappingen en de overige beheermaatregelen kunnen met hun respectievelijke
spreiding in de tijd teruggevonden worden in Bijlage 7 (kaptabel) en Bijlage 8 (beheermaatrege-
len).

4.1.1 Eenmalige beheermaatregelen
Dit zijn omvormingsingrepen die natuurherstel of natuurontwikkeling tot doel hebben en slechts 1
keer dienen te gebeuren. De beschrijving geeft aan hoe en wanneer de geplande maatregelen
worden uitgevoerd (rekening houdend met lokale terreinomstandigheden, behoud en bescher-
ming van specifieke vegetaties of soorten, enz.). Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van poelen,
houtkanten, bosranden, bebossingen, e.d.

4.1.2 Beheermaatregelen op korte termijn
Deze omvatten in vele gevallen tijdelijke beheervormen (bv. frequenter maaien voor versnelde
verschraling, bestrijding van exoten met nabehandeling, …). De lengte van deze beheerperiode
zal variabel zijn en afhangen van het tijdstip van omvorming. In de meeste gevallen zal ze echter
beperkt blijven tot de eerste jaren van het beheerplan. Anderzijds kan ze ook in een aantal geval-
len totaal ontbreken, omdat direct op omvormings- of eindbeheer kan overgestapt worden.

4.1.3 Beheermaatregelen op lange termijn
Hiermee wordt het beheer bedoeld dat gevoerd wordt na de omvorming, m.a.w. de methode om
het bereikte natuurtype op langere termijn te behouden of eventueel nog te verbeteren (regulier
of eindbeheer). Voorbeelden hiervan zijn een (extensief) maaibeheer of nietsdoenbeheer.

4.2 Beheer per thema
4.2.1 Bosomvorming
Grootschalige omvormingen door middel van eind- of groepenkappen blijven – bij gebrek aan
grote oppervlakten bos – in het plangebied uit.
De belangrijkste bosomvormingen zullen plaatsgrijpen in bestanden met Amerikaanse vogelkers
en Amerikaanse eik, doch dit eerder door selectieve dunning (eindkap soort) of door “intomen”
d.m.v. hakhoutbeheer. Ook de populierendreef van bestand 6b zal in de loop van de planperiode
worden vervangen door inheems loofhout. Een kleine groep Lorken in bestand 2b zal selectief
gedund worden ten voordele van inheems loofhout.

11 Vanwege aankoopbeleid, zijn op het ogenblik van het afsluiten van het beheerplan niet alle bestanden die in de hoofd-
stukken hiervoor besproken werden in eigendom. Zo worden bestanden 1f, 3d en 3g pas op een later tijdstip verworven
en zijn deze niet opgenomen in de uitgewerkte beheermaatregelen (kaartenbundel). Een aanzet wordt wel reeds gege-
ven in de kap- en beheertabel om een idee te kunnen hebben van de nodige ingrepen vanaf het moment van aankoop.
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4.2.2 Bosverjonging
Een aantal bestanden zullen door hakhoutbeheer continu worden verjongd. Het betreft een vier-
tal (deel)bestanden met een totale oppervlakte van circa 4,57 ha (niet alles gelijktijdig).
Door het voeren van een hakhoutbeheer in enkele bestanden, zal meer licht gecreëerd worden
om zo de natuurlijke bosverjonging te bespoedigen (met aandacht voor nazorg van exoten).
Ook het educatieve aspect van het hakhoutbeheer zal toegelicht worden door het plaatsen van
infoborden bij de respectievelijke locaties (cfr. Figuur 4.10).

Figuur 4.10: Voorbeeld van een infobord om het gevoerde bosbeheer toe te lichten.

4.2.3 Bebossingswerken
In de komende 20 jaar is er een bebossing (= creëren van bos waar er voordien geen bos was)
gepland of spontane verbossingen voorzien op zo’n 16,5 ha. Zo’n 12,25 ha hiervan zal kunstma-
tig verjongd worden, teneinde op korte termijn een resultaat te bekomen (zie Tabel 4.12).

Er wordt gekozen voor aanplant in mini-verjongingsgroepen van zo’n 0,5 ha, waartussen natuur-
lijke verjonging kan opkomen.
Er wordt in ieder geval om de 20 à 40 m een werkgang open gelaten voor latere boswerken, zoals
het aanduiden en vrijstellen van toekomstbomen.
Indien uit oogpunt van draagvlakvorming of educatie een bosplantactie voorzien wordt, is het wel
aangewezen om in rijen aan te planten (al dan niet de volledige bestandsoppervlakte).
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Bij de soortkeuze wordt gekeken naar de bodemgesteldheid, PNV, groeisnelheid, e.d. Er worden
enkele soorten voorgesteld die op een rijkere bodem kunnen gedijen (bv. Boskers12 of Haag-
beuk) en soorten die een “verbeterende” werking hebben op de bosbodem (bv. Winterlinde).
Als voornaamste boomsoorten wordt gekozen voor Zomereik, Beuk, Haagbeuk, Winterlinde en
eventueel Boskers13. Aanplant van nevenetage of inmenging is lokaal mogelijk met o.a. Wilde
lijsterbes en Hazelaar. Bij de aanleg van bosranden worden struiksoorten zoals Eenstijlige mei-
doorn, Sleedoorn, Sporkehout, Europese vogelkers, Gelderse roos, Hondsroos, e.d. gebruikt.
Het aanwenden van plantmateriaal van autochtone herkomst is sterk aangewezen (afhankelijk
van de beschikbaarheid).

Tabel 4.12: Geplande aanplantingen.

Bestand Beheer Opp.
(ha) Jaar Aan te planten

hoofdboomsoorten
3d Bebossen 2,70 Na verwerving zE (+ bK) + Hb
3g Bebossen 1,36 Na verwerving zE+ sWi + zEl + vEd + Hz
7a Spontane verbossing 2,27 - -
8a Spontane verbossing 4,48 - -
8b Bebossen 4,52 2015 - 2017 B + wLi + zE + Lij
8c Bebossen 3,67 2015 - 2017 zE(+ bK) + Hb + Spork

4.2.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken
4.2.4.1 Vrijstellen, zuiveren en aanduiden toekomstbomen

Vrijstellen betreft het verwijderen van concurrerende kruidachtige vegetatie als de verjonging
dreigt overgroeid te worden. Het wordt tot het minimum beperkt en zal enkel gebeuren nabij we-
genis of bewoning. Mogelijke problemen zijn overwoekering door bv. braam of akkeronkruiden.
Wilg, berk en Zwarte els worden getolereerd zolang ze de doelsoorten/toekomstbomen (bv. eik
en Beuk) niet hinderen. In de bestandsranden aansluitend bij percelen in landbouwgebruik wor-
den distelhaarden in de eerste 20 meter gemaaid. Er wordt, indien nodig, rekening gehouden met
2 vrijstellingen (tot 2 jaar na de aanplantdatum).
Zuiveren grijpt in op de (jonge) houtachtige vegetatie en start bij de kroonsluiting (dichtwas). In
de dichtwas staat hoogtegroei en natuurlijke stamreiniging centraal. Daarom worden de ingrepen
lokaal en beperkt gehouden (bv. ook om inzaaiing van Amerikaanse eik of Amerikaanse vogel-
kers te beperken). Zuivering is een negatieve selectie waarbij ongewenste exemplaren worden
verwijderd. Het kan gaan om bevoordelingen van soorten (bv. eik tussen wilg of berk, inheemse
soorten t.o.v. exoten, e.d.) of om kwalitatief veelbelovende exemplaren binnen één soort. De zui-
vering gebeurt doorgaans meer lokaal om mogelijke toekomstbomen te vrijwaren. Bij verjon-
gingsgroepen van berk en els gebeurt dit om de 5 à 10 jaar en indien de hoofdboomsoort eik of
beuk is, slechts om de 15 à 20 jaar.

Voor (gesloten) verjongingen van bv. berk wordt in de QD-methode (kwalificeren – dimensione-
ren) reeds vanaf een dominante hoogte van 3 meter (ouderdom 5 à 10 jaar) een eerste zuivering
uitgevoerd (begin kwalificeringsfase). Om de 6 meter wordt een elite-exemplaar bevoordeeld (=
275 ‘opties’ per ha) en worden de jonge concurrenten omgeknakt. Indien nodig wordt dit 4 jaar
later herhaald voor ongeveer 150 bomen. Concurrenten worden dan bij voorkeur geringd met
een schilmes en het cambium bewerkt met een staalborstel, zodat zij concurrentiekracht verlie-
zen en langzaam afsterven. Uiteindelijk zullen per hectare een 50-tal toekomstbomen geselec-
teerd worden waarrond dan sterk gedund wordt (begin dimensioneringsfase).
Ook in de andere beplantingen wordt met de QD-methode gewerkt. In de QD-methode worden
de toekomstbomen aangeduid zodra de gewenste takdode stamlengte bereikt is (ouderdom 15 à
20 jaar). Richtlijn is een takdode stamlengte van ongeveer 25% van de verwachtte eindhoogte
van de boom.

12 Uit eerdere aanplantingen is gebleken dat deze soort in de regio de meeste slaagkansen heeft op bestaande bosbo-
dems en niet op voormalige landbouwgronden.
13 Tot voor kort werd ook nog vrij veel Gewone es gebruikt. Deze soort wordt echter – niet tegenstaande het feit dat deze
perfect in de geldende situatie/groeiomstandigheden zou passen – best niet meer aangeplant wegens het veelvuldig
voorkomen van de Essenziekte (zoals bv. in bestand 3e). Wilg, berk en Zwarte els zullen zich van nature goed kunnen
vestigen binnen het plangebied (spontane verbossing).
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Voor pionierbestanden (gedomineerd door berk, els, wilg, …) zal dit gebeuren op een leeftijd van
12 tot 15 jaar, voor Boskers op 18 à 22 jaar, voor eik op 25 à 30 jaar en voor beuk op 35 à 40 jaar.
Daarna wordt een maximale kroonontwikkeling nagestreefd.
Met de gewone toekomstboommethode kan later met de aanduiding gestart worden. Er worden
meer bomen aangeduid en de dunning zal minder intensief zijn.

4.2.4.2 Exotenbestrijding

Het verwijderen of het beperken van het aandeel uitheemse soorten gebeurt grotendeels d.m.v.
een regulier bosbeheer dat een bosomvorming beoogt. Uitheemse soorten met een invasief ka-
rakter vereisen echter een gerichte bestrijding en/of opvolging.
Invasieve exoten (in het plangebied hoofdzakelijk landplanten zoals de Amerikaanse vogelkers,
Amerikaanse eik, krentenboompje en Noorse esdoorn) worden op een getrapte wijze bestreden,
waarbij het gebruik van glyfosaat als nazorg voor stobbenbehandeling gebruikt wordt. Waar mo-
gelijk worden ze uitgetrokken of uitgegraven. Het is tevens belangrijk om de bestrijding op korte
termijn uit te voeren, om te vermijden dat soorten zoals Amerikaanse vogelkers zich verder ver-
spreiden.

Amerikaanse vogelkers
Amerikaanse vogelkers komt voornamelijk in bestanden 2a, 2b en 2c voor. Amerikaanse vogel-
kers zal bestreden worden d.m.v. een combinatie van mechanische en chemische methodes.
Bij de chemische methode zal gebruikt gemaakt worden van glyfosaat voor stobbenbehandelin-
gen. Bij stobbenbehandeling dienen de bomen binnen het uur na het afzagen, behandeld te wor-
den met glyfosaat. Jongere struiken en zaailingen zullen in eerste instantie steeds mechanisch
aangepakt worden (uittrekken, uitsteken, …).
Onder de mechanische methode vallen onder meer het ringen van bomen (komt bv. het aandeel
staand dood hout tezn goede), het maaien, het uittrekken, uitsteken en stelselmatig afzagen van
de opschietende scheuten.
In de jaren volgend op de eerste bestrijding van de Amerikaanse vogelkers dient een opvolging
en nabehandeling gebeuren (ca. 3 jaar).

Amerikaanse eik
De aanwezige Amerikaanse eiken worden in de meeste bestanden bij (selectieve) dunningen of
eindkappen verwijderd, zodat tegen het einde van de planperiode er in een groot deel van de
bestanden geen Amerikaanse eiken als boom meer voorkomen. Uitzondering daarop vormen de
oude hakhoutstoven in bestand 2b. Deze zullen opnieuw worden afgezet en in een omlooptijd
van zo’n 8 jaar worden gekapt, zodat zaadvorming uitblijft.
Voor de bestrijding van zaailingen en struiken van Amerikaanse eik wordt dezelfde bestrijdings-
methode toegepast als bij Amerikaanse vogelkers.

Overige soorten
De probleemsoort Japanse duizendknoop komt lokaal voor. Om verdere verspreiding te vermij-
den, is het noodzakelijk dat de soort hier wordt bestreden. Dit kan gebeuren door behandeling
met glyfosaat, door zeer frequent te maaien of door het langdurig (>3 jaar) afdekken met wortel-
doek (tot 3m verder dan de infectiehaard). Indien mogelijk en zeker wanneer het slechts een
kleine groeiplaats betreft, is het aangewezen deze volledig uit te graven en af te voeren.

Lokaal komt ook bamboe voor. Gezien de kleinschaligheid van de groeiplaatsen en het risico op
verdere uitbreiding in de bosbestanden, wordt voorgesteld om deze plaatsen met kleinschalig
materiaal uit te graven en af te voeren.
Een opvolgingsbeheer om de effectiviteit van de ingreep na te gaan blijft wel steeds noodzakelijk.

Ook andere (voormalige) tuinplanten en ongewenste soorten zoals Late/Canadese guldenroede
worden bij voorkeur selectief bestreden.

Bij de fauna worden o.a. de Canadese gans en Nijlgans – zo nodig/mogelijk – actief bestreden.



Beheermaatregelen

Pagina 79 van 145

4.2.5 Kapregeling
De kapregeling is weergegeven in Bijlage 7 en het kapbeheer is weergegeven op Kaart 4.1:
Kapbeheer.

Hierna volgt een verklaring voor de gebruikte begrippen:

VRIJSTELLING, ZUIVERING EN AANDUIDEN TOEKOMSTBOMEN: hoewel deze beheeringre-
pen geen echte kappingen zijn, worden zij voor de overzichtelijkheid toch in deze tabel op-
genomen. Een verdere toelichting wordt gegeven in § 4.2.4.1.
DUNNING/HOOGDUNNING: Een ‘klassieke’ (hoog-)dunning gebeurt over het gehele bestand.
Bij iedere ingreep wordt een nieuwe evaluatie gemaakt van de ‘beste’ bomen (stamvorm,
kroon, verwachte groeikracht, soort, e.d.) en wordt aan deze bomen meer groeiruimte gege-
ven door hun concurrenten te verwijderen. Op deze wijze vergroot bij iedere ingreep de af-
stand tussen de ‘beste’ bomen en daalt ook hun aantal. Niet hinderende bomen worden niet
verwijderd. Deze hoogdunning wordt toegepast in de oudere bestanden waar geen toe-
komstbomen zijn aangeduid. Een dunning kan ook plaatsvinden voor het bekomen van een
ideale bestandstructuur, met bv. voldoende licht en de aanwezigheid van veel struiken i.p.v.
hoog opgaande bomen.
SELECTIEVE DUNNING: Indien de dunning zich richt op het verwijderen van specifieke
boomsoorten (bvb. exoten) dan spreekt men van een selectieve dunning. In het plangebied
wordt er vooral een selectieve dunning uitgevoerd op minder gewenste exoten zoals Ameri-
kaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Lork. Hierdoor krijgen gewenste soorten als Zo-
mereik, Zwarte els, etc. meer ruimte. Bij het wegdunnen van exoten is het doorgaans wel de
bedoeling om tegen het einde van de looptijd van het beheerplan de invasieve exoten uit het
bestand te hebben verwijderd.
TOEKOMSTBOOMDUNNING: Hierbij wordt voorafgaand aan de eerste dunning (soms later)
een aantal bomen geselecteerd als toekomstbomen. De afstand tussen de toekomstbomen
(en dus het aantal per ha) ligt bij benadering vast (bv. 20 Ruwe berken per ha in bestand 5a),
afhankelijk van de soort en de groeiplaats. Er wordt alleen rond deze toekomstbomen ge-
dund, in functie van het meer ruimte geven aan hun kronen.
FACULTATIEVE KAPPING: De omlooptijd wordt voor loofhoutbestanden vastgesteld op 8
à 12 jaar. Aangezien deze omloop voor jongere bestanden te lang kan zijn, wordt tus-
sentijds (4-6 jaar) een facultatieve kapping mogelijk gemaakt. Hier wordt zo weinig mo-
gelijk gebruik van gemaakt. Deze kappingen worden ook aangeduid in spontane verbos-
singen, speelzones en in aanplanten waar de eerste kapping vermoedelijk buiten de termijn
van dit bosbeheerplan valt.
EINDKAP: Hierbij wordt een volledig bestand kaalgekapt. Na de kapping kan het bestand
eventueel spontaan verbossen of wordt er ingeplant met inheems loofhout. Indien de kap-
ping zich richt op het verwijderen van specifieke boomsoorten (bvb. exoten) dan spreekt
men van een selectieve eindkap.
HAKHOUTKAP: Hierbij wordt met een frequentie van 8 à 12 jaar een bestand of deel ervan
het hakhout afgezet. Hierdoor blijft er steeds jong bos aanwezig. Door enkele opgaande bo-
men te laten staan, kan een middelhoutkap worden gevoerd. In de praktijk zullen de meeste
hakhoutkappen uitgevoerd worden door particulieren onder de vorm van brandhoutloten.
Hakhoutkappen kunnen ook uitgevoerd worden op de bestandsgrens onder de vorm van een
bosrandkap.

VEILIGHEIDSKAP: Langs de paden, wegen en de grens met private eigendommen worden
de zwaardere bomen regelmatig opgevolgd en als er een veiligheidsrisico is voor vallende
takken of zelfs volledig bomen, wordt er overgegaan tot veiligheidskap (takken of gedeeltelij-
ke/volledige boom). Ook in de speelbossen is regelmatige controle i.k.v. veiligheid nodig. De
veiligheidskap (takken of volledige boom) kan/moet jaarlijks gebeuren, maar bij voorkeur voor
het normale omloopjaar van het betrokken bestand.
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Gezien de relatief jonge ouderdom van de meeste bomen en bosbestanden, wordt als omlooptijd
bij de dunningen 8 jaar gebruikt (met mogelijkheid van facultatieve kappingen om de 4 jaar) voor
wilg en els en 15 à 20 jaar voor eik en beuk (om vestiging van exoten te verhinderen).
Dunningen in jonge bestanden en hakhoutkappingen worden bij voorkeur verkocht aan particulie-
re kopers onder de vorm van brandhoutloten. Aangezien het de bedoeling is om deze lokale
kopers te binden en omdat hun exploitatie doorgaans weinig verstoring met zich meebrengt, is
het de bedoeling om frequent een aanbod brandhoutloten te kunnen aanbieden.
Bij hakhoutkappen wordt een omlooptijd van 8 jaar gehanteerd, met een maximale spreiding van
de hakhoutloten in de tijd, om ieder jaar een gelijkwaardig aanbod van brandhoutloten te kunnen
aanbieden (zie hoger).

Het overzicht van de kapregeling in de planperiode 2015-2034 is weergegeven in Bijlage 7.

4.2.6 Bosexploitatie
Voor de bosexploitatie wordt gebruik gemaakt van de talrijke boswegen die in het plangebied
reeds aanwezig zijn. In de grotere bestanden wordt gebruik gemaakt van vaste (onverharde)
ruimingspistes tijdens exploitatie (min. 20 à 40m tussenafstand), alsook stamstapelplaatsen nabij
toegankelijke wegen. Beschadigde boswegen worden na het beëindigen van de exploitatie in
hun oorspronkelijke staat hersteld.
Bij bosruimingen op kwetsbare (doorgaans natte) zones wordt gebruik gemaakt van aangepast
materieel (bvb. lier, lage drukbanden, rupsbanden, rijplaten, paarden) die bodembeschadiging
uitsluiten of op zijn minst beperken. In het geval dat ernstige bodembeschadiging niet kan wor-
den vermeden, blijven de bomen in het bestand staan of liggen.
Om exploitatieschade te beperken wordt exploitatie in natte periodes zoveel mogelijk vermeden
(of bv. uitgevoerd bij vriesweer).

Schoontijd
In het kader van de omzendbrief ‘Afwegingskader toepassing schoontijd, 2010’ werd een richtlijn
opgesteld voor het instellen van de schoontijd. Met deze richtlijn wordt getracht de schoontijd
meer op maat, op basis van de actuele situatie af te stemmen.
In de meeste bestanden zal de standaard schoontijd (1 april – 30 juni) gehanteerd worden. In
enkele gevallen wordt een verschuiving van de schoontijd vooropgesteld op basis van bv. het
voorkomen van voorjaarsflora (1/3-30/6) of bijzondere fauna. Dit kan zowel een vervroeging, een
verlating of algemene verlenging betekenen. Lokaal kan, bv. in structuurarme bestanden, de
schoontijd volledig worden opgeschort.
Een afwijkende schoontijd wordt als opmerking opgenomen in de kaptabel (Bijlage 7).

4.2.7 Brandpreventie
Het maken van open vuur is verboden binnen het plangebied.
De kans op bosbrand in het gebied is dan ook eerder gering. Er worden geen specifieke maatre-
gelen genomen ter preventie van bosbranden.
Bij bosbrand of dreiging van bosbrand kunnen de hulpdiensten gebruik maken van de bestaande
boswegen en zijn zo de meeste bosdelen snel en gemakkelijk bereikbaar. Ook is bluswater be-
schikbaar uit lokale grachten of vanaf de aangrenzende openbare wegen. Indien noodzakelijk
kunnen eventueel tijdelijk bepaalde zones worden afgesloten voor het publiek.

4.2.8 Open ruimten
Tijdens de planperiode zal er 17,87 ha (>28%) permanent open ruimte in het plangebied aanwe-
zig zijn. Hiervan zal het grootste deel een natuurgericht beheer krijgen. Deze zones bestaan o.a.
uit gemaaide hooiland, graasweide, dreef, (zaad)boomgaard en ruigte.
Daarnaast zal een aanzienlijk deel als halfopen of tijdelijke open plek worden beheerd, onder de
vorm van mantel-zoom of hakhout.
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4.2.8.1 Maaibeheer

Tijdens de planperiode is het de bedoeling om 2,44 ha als bloemenrijk Glanshaverhooiland te
beheren (bestanden 4b en 4c). Hiervoor is een jaarlijkse maaibeurt rond eind juni met afvoer van
het maaisel noodzakelijk. Om verschraling te bekomen is initieel nog een tweede maaibeurt in
september-oktober aangewezen.
Teneinde een betere uitgangssituatie te bekomen, is een startbeheer d.m.v. uitmijning van de
voormalige landbouwpercelen aangewezen. Hiervoor is de teelt van bv. grasklavermengsels,
mais, zonnebloemen of boekweit te verkiezen, doch zonder hierbij bemesting toe te passen (ten-
zij eventueel selectieve toevoeging van N of K, zonder P).
Ook de hoogstamboomgaard en de hondenweide zullen een extensief maaibeheer krijgen (res-
pectievelijk met en zonder opraap van maaisel).
Voor de bermen van de talrijke dreven en de zaadboomgaarden kan gekozen worden tussen een
extensief maaibeheer en het (na)begrazen door schapen (mits goede afrastering/herdering).

4.2.8.2 Begrazing
Beweiding
Perceel 4d zal – na enkele startingrepen – verder begraasd worden met runderen (max. 2 dieren
per ha van begin mei tot eind oktober), met als doelstelling het (verder) ontwikkelen van een
structuurrijk Kamgrasgrasland.
Dit startbeheer omvat afschuinen van de oever van de aanpalende gracht in het ZW van het be-
stand. Op deze manier kan er een natuurlijke drinkplaats voor de dieren worden ingericht en
worden vestigingskansen geboden aan bv. amfibieën en oevervegetatie.
Het westen van bestand 3d zal worden ingericht als wachtweide voor de schaapskudde die de
begrazing van de grazige dreefbermen verzorgt.

Bosbegrazing
Bestand 5a en 5b worden ingericht als een integraal begrazingsblok. Er wordt gekozen voor een
jaarrondbegrazing en dit – indien mogelijk – zonder bijvoedering. De bedoeling hiervan is het
permanent verjongen van de bosstructuur, het instandhouden/uitbreiden van de diverse stru-
weelzones en het openhouden van de grazige plaatsen. Dit alles kan op een zo natuurlijk moge-
lijke beheerwijze (procesnatuur14), met zo min mogelijk beheerinspanning en -kosten gereali-
seerd worden d.m.v. bosbegrazing.
In voorliggend geval kan een begrazingsblok van zo’n 14,5 ha bekomen worden. Gelet op de
terreincondities, ontwikkelingsdoelstellingen, beheerinspanning, “workload”, dieetvoorkeur,
graasregimes (zie Figuur 4.11), enz. van de verschillende soorten(groepen) wordt voorgesteld
om te werken met 3 à 4 Gallowayrunderen (1 dier per 3,5 à 5 ha).

14 Procesnatuur: In het huidige natuurbeheer wordt steeds meer belang gehecht aan een meer natuurlijke ontwikkelings-
dynamiek. Zo wordt expliciet het belang erkend van (semi-)permanente open ruimtes (interne en externe), mantels en
zomen, lichtminnende planten (incl. houtige soorten) en het behoud of de ontwikkeling van zeldzame struweelvegetaties.
De basismotor van een natuurlijke ontwikkelingsdynamiek zijn allerlei (natuurlijke) verstoringsvormen. Een procesgerichte
i.p.v. een biotoopgerichte benadering van het beheer komt hieraan tegemoet. De hoge natuurwaarden van complexe
mozaïeken met de verschillende vegetatiestructuren worden vaak geassocieerd met extensief graasbeheer. Een dergelijk
beheer wordt steeds vaker gebruikt in natuur- en bosgebieden.
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Figuur 4.11: Voedselstrategieën15 van herkauwers en paard (Hofmann, 1973).

4.2.8.3 Fauna-akker

Een klein deel van bestand 8a (+1 ha) wordt voorbehouden om als fauna-akker te beheren. Dit
houdt in het jaarlijks inzaaien van een mengsel van bloemen, kruiden en/of voedselgewassen.
In de periode 2014-2018 is gans 8a voorbehouden als klaprozenakker, ter nagedachtenis van
“de Groote oorlog” (1914-1918).
Ook kunnen op dit perceel beheerresten worden ingewerkt en kan hier bv. tijdelijk plantgoed in-
gekuild worden.

4.2.9 Gradiënten, zomen en bosrandontwikkeling
Verspreid over het plangebied worden bijkomende houtkanten, zomen en bosranden ontwikkeld.

Bosranden worden in het plangebied aangelegd door in de rand van een bestand een struiken-
gordel aan te planten, een strook extensief te maaien of te eggen (zie Kaart 4.2b: Beheer KLE).
Daarna kan deze strook (5 tot 15 m) spontaan ontwikkelen. Bosranden worden best golvend uit-
gevoerd. Het bosrandbeheer bestaat er dus vooral in om in een strook van minimaal 5 m tot 15 m
naast enkele opgaande bomen de overige bomen als hakhout te beheren (omlooptijd 8 jaar).

Houtkanten en bomenrijen komen op heden slechts weinig voor in het plangebied. Naarmate de
mogelijkheid zich aanbiedt, worden nieuwe houtkanten of bomenrijen aangeplant. Deze sluiten
bij voorkeur aan op bestaande kleine landschapselementen en bossen en kunnen een scherm-
of corridorfunctie vervullen.

Langs de verschillende dreven wordt er eenmaal per jaar gemaaid in september met afvoer van
het maaisel en dit voor het behoud en de ontwikkeling van heischrale vegetaties in de bermen
van deze dreven.

4.2.10 Specifieke maatregelen ter bescherming van fauna en flora
Het merendeel van de beheermaatregelen zijn erop gericht om de biologische waarden in het
plangebied te behouden of te verhogen. Hieronder worden maatregelen voor interessante of
zeldzamere soorten (-groepen) toegelicht.

15 Hofmann geeft weer dat er grazers (bulk and roughage feeders), browsers (concentrate selectors) en intermediate
feeders (mixed feeders) zijn. Tot de grazers behoort 25 % van de herkauwers. Ze eten voornamelijk grassen en slechts
25 % “browse”. Browse is een combinatie van plantaardig materiaal dat o.a. bestaat uit bladeren, twijgjes en fruit. Het
verschil met gras zit voornamelijk in de hoeveelheid celwand, eiwitten, vetten en zetmeel in het voedsel. Browsers zijn
herkauwers waarvan het voedsel voor minimaal 75 % uit houtige vegetatie bestaat. Een voorbeeld van een uitgesproken
browser is de Giraffe, die uitsluitend gebladerte van bomen eet. Van de herkauwers behoort 40 % tot de browsers. De
overige herkauwers (35 %)zijn intermediate feeders, die zowel gras als browse eten.
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4.2.10.1 Boombewonende holtebroeders en vleermuizen
Een voldoende dichtheid aan bomen met holtes zijn nodig voor de populaties van boombewo-
nende vleermuizen (Rosse vleermuis, Watervleermuis, Franjestaart, grootoorvleermuis, …). Om
de aanwezige populaties te kunnen behouden en versterken, wordt er omzichtig omgesprongen
met het kappen van dikkere bomen. Daarom worden bomen met een omtrek vanaf 2 m in ieder
geval behouden, tenzij bij veiligheidsrisico.
Kappingen van bomen met holtes waar eventueel een vleermuizenkolonie aanwezig zou kunnen
zijn, kan enkel gebeuren als er vooraf een onderzoek is uitgevoerd. Onderzoek van bomen met
holtes gebeurt best in de maand maart (of september).
Gezien het lage aandeel oude bomen en natuurlijke holten, wordt in bestand 5a een verblijfplaats
voor vleermuizen ingericht (zie voorbeeldfoto bij § 3.2.5.3).

4.2.10.2 Oud-bosplanten en voorjaarsflora

Vooral in de dreven en de oudere bosbestanden komen interessante vegetaties met oud-
bosplanten of voorjaarsflora voor.
Tijdens bosexploitatie wordt er op toegezien dat deze zones worden gespaard. In de zones met
een uitgebreide voojaarsflora wordt de schoontijd aangepast (1 maart – 30 juni).
Ook worden bij voorkeur soorten aangeplant met een goede strooiselvertering (linde, Haagbeuk,
Boskers, Hazelaar, …) en wordt betreding vermeden.
In de dreven wordt een verschralingsbeheer voorgesteld t.v.v. ondermeer zeldzame orchideën.

4.2.11 Dood hout en oude bomen
Dood hout
Over het volledige plangebied bedraagt het percentage staand dood hout – bij gebrek aan bos –
niet de benodigde 4% van het bestandsvolume (per bosbestand wel, maar bij uitbreiding van het
bosareaal met jonge aanplanten zal dit sterk afnemen). Om het aandeel dood hout te verhogen,
worden volgende maatregelen genomen (teneinde een streefcijfer van 1 à 1,5% te kunnen halen
tegen het einde van de planperiode):

Nulbeheer: in een aantal bestanden wordt er tijdens de planperiode niet (of selectief) gekapt,
waardoor oudere bomen in hun aftakelingsfase kunnen komen.
Bij kappingen wordt het (niet-vermarktbare) kroonhout op rillen verzameld.
Bij exploitatie worden dode bomen zoveel mogelijk ongemoeid gelaten.
Oude exoten worden plaatselijk/gedeeltelijk geringd (zoals aVk en Lo in bestand 2b) en blij-
ven staan in de bosbestanden ter verhoging van het aandeel staand dood hout.

Oude bomen
Het aandeel oude bomen in het plangebied is beperkt en oude bomen zijn vooral aanwezig in de
dreven en de oudere bosbestanden.
In de bestanden waar oude bomen ontbreken worden enkele bomen als toekomstbomen aange-
duid. Deze worden geselecteerd bij de verschillende boomsoorten, binnen verschillende leeftijds-
klasses en worden bij dunningen of hakhoutkappen gespaard en selectief bevoordeeld.
Als standaardmaatregel wordt voorgesteld om alle bomen met een omtrek van >250 cm (op
borsthoogte) niet te kappen en de natuurlijke leeftijdsgrens te laten bereiken (uitgezonderd indien
dit veiligheidsrisico’s met zich zou meebrengen).

4.2.12 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de jacht
Binnen de regels van de jachtwetgeving kan er bestrijding of gerichte bejaging van soorten
plaatsvinden. Indien dit nodig zou blijken, kan er onder strikte voorwaarden tijdelijk jacht worden
toegelaten. Een mogelijke reden zou kunnen zijn ter bestrijding van invasieve exoten zoals de
Nijl- en Canadese gans.
Aangezien er recreatieve routes en wandelpaden lopen, dienen de paden tijdens jachtdagen met
een duidelijke signalisatie te worden voorzien. Eventueel kunnen enkele paden tijdelijk worden
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afgesloten. In dit geval wordt er een omleiding voorzien. Alternatieve jachtmethodes, zoals
afvangen tijdens de ruiperiode, verdienen echter de voorkeur.

4.2.13 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de visserij
Niet van toepassing.

4.2.14 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. gebruik van niet-houtige bos-
producten

In het plangebied wordt er geen gebruik van niet-houtige bosproducten (zoals het systematisch
en op grote schaal verzamelen van strooisel, planten, vruchten of paddestoelen) toegestaan.
Wel wordt het oogsten van vruchten in de hoogstamboomgaard toegelaten (al dan niet op com-
merciële basis). In de autochtone zaadboomgaarden wordt de oogst van vruchten en zaden
voorzien en dit door bv. het INBO of een door ANB daartoe aangestelde instantie.

4.2.15 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. cultuurhistorische elementen
4.2.15.1 Beheer van beken en waterpartijen

Beheerwerken op de oevers van (niet-geklaseerde) waterlopen wordt best gecombineerd met
gefaseerde kruidruimingen (korte stroken per keer en deze gemiddeld slechts 1 maal per 8 jaar).
Lokaal worden ook enkele inrichtingswerken voorzien, zoals het creëren van poelen op natuurlij-
ke depressies en het lokaal afschuinen van oevers (dus niet over de volledige lengte).
Enkele grachten en waterpartijen zijn in de loop der tijd dichtgeslibd door een grote hoeveelheid
blad- en takafval en dit zal ook op enkele plaatsen verwijderd worden (zie Kaart 4.2b: Beheer
KLE).

Voor de provinciale waterlopen (2e categorie) geldt volgend beheer:
I.v.m. frequentie van het onderhoud (maaibeurten):

waterloop 7.39 (Petegemse Beek): Om de afvoer van de waterloop te garanderen zal 1x per
jaar een onderhoudsmaaibeurt (van waterloopbodem en –taluds) gebeuren: een wintermaai-
beurt (vanaf 15 september). Bij hoge noodzaak of calamiteit inzake de waterafvoer kan ook
een zomermaaibeurt gebeuren (vanaf 15 juni16).
De overige werken (maaiwerken, ruimingswerken, oeverversterkingswerken) worden be-
schouwd als normaal onderhoud vanaf 1 augustus tot 14 maart

I.v.m. 5-meterzone (tracé/toegankelijkheid/deponie):
De onderhoudszone moet toegankelijk blijven om het onderhoud aan de waterlopen te kun-
nen uitvoeren. Deze zone zal zich beperken tot 1 oever.
I.v.m. deponie wordt afgesproken dat het maaisel kan gedeponeerd worden binnen de aan-
geduide zone, maar dat dit niet verhakseld en uitgespreid wordt, maar wel onverhakseld op
hopen (1m) in die zone achtergelaten wordt.
I.v.m. de zijgrachten aangesloten op de waterloop wordt afgesproken dat deze afwaterings-
grachten bij het onderhoud van de waterloop niet open gemaakt worden.
I.v.m. beplantingen in de 5-meterzone: (enkel) in de onderhoudszone moet de 'beplanting'
voldoen aan volgende voorwaarden zodat onderhoud van de waterloop op goede manier kan
gebeuren (de 'spontane opslag' in die zone moet dus ietwat 'georganiseerd' en ‘herkenbaar’
gemaakt worden op het terrein):

- bomen of struikgewas langs de waterloop moeten op minstens 0,75 m van de taludin-
steek worden geplaatst, eventuele bomen langs de waterloop moeten bovendien op
een tussenafstand van minstens 10 m worden geplant.

- binnen deze zone mogen geen constructies worden gebouwd.
- dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de onderhoudszone niet belemmeren en moe-

ten daarom gemakkelijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn of voorzien zijn van een
poort.

16 Met respect voor de aanwezige fauna (cfr. bescherming van broedvogels i.k.v. Soortenbesluit).
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- afsluitingen moeten op een afstand tussen 0,75 m en 1 m van de kruin van de water-
loop worden geplaatst en mogen de hoogte van 1,50 m niet overschrijden.

Wat betreft de overige locaties (dus buiten de 'onderhoudszone') langs de waterloop wordt ge-
vraagd om bomen of struikgewas te plaatsen/laten groeien op minstens 0,75m van de taludin-
steek en dit om te voorkomen dat op termijn de waterloop 'dichtgroeit' waardoor afvoer teveel
beperkt wordt.

4.2.15.2 Beheer van dreven en bomenrijen

Dreven komen op verschillende plaatsen voor in het gebied.
Het regulier onderhoud bestaat vooral uit de snoei van hinderlijke of gevaarlijke takken en even-
tuele wondbehandeling van beschadigde bomen. Dit veronderstelt een regelmatige en in het ge-
val van oude bomen bij voorkeur jaarlijkse inspectie van de dreven en bomenrijen om mogelijke
gebreken te detecteren en te bepalen of ingrepen nodig zijn. Dit is vooral van belang voor de
bomenrijen langsheen openbare en opengestelde wegen.
Bij de dreefbomen wordt een takvrije stamlengte van zo’n 4m nagestreefd en bij jonge bomen
wordt de harttak “gestokt” om een rechte groeivorm te bekomen.
Het onderhoud spitst zich ook toe op het naastgelegen bestand. Dit wil zeggen dat de dreefbo-
men die door bosbomen worden overgroeid tijdig worden vrijgesteld door het kappen van de
randboom of –bomen die de dreefboom benadelen (zie Figuur 4.12 en verder § 4.2.15.3). Indien
mogelijk wordt de kap gekoppeld aan de behandeling van het aangrenzende bestand (bosrand-
beheer, dunning, zuivering, e.d.).

Figuur 4.12: Vrijstellen van een dreef in bosverband (bron: Econnection).

4.2.15.3 Beheer van hagen, houtkanten en bosranden
Hagen en houtkanten komen vrijwel niet voor in het plangebied. Naarmate de mogelijkheid zich
aanbiedt (vnl. op nieuw te bebossen percelen), worden aanvullend nieuwe houtkanten aange-
plant (zie ook § 4.2.9). Tabel 4.13 geeft een overzicht van de lijnvormige elementen in het plan-
gebied en de geplande beheerwerken.

Tabel 4.13: Beheer van lijnvormige elementen in het plangebied17.
Bestand Item Beheer Soort Lengte (m)

1a Bomenrij enkel Hakhout tKa 207
1a Bomenrij enkel Hakhout tKa 280
1c Dreef enkel Aanplant wLi 799
1d Dreef enkel Inboeten zE 313
1e Dreef enkel Aanplant zE 146
1f Dreef enkel Aanplant zE 283
2b Gracht Ruimen 97

17 Beheer voor percelen die pas in een later stadium verworven worden staan rood en cursief.
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Bestand Item Beheer Soort Lengte (m)
2c Houtkant Aanplant Hz 100
2c Houtkant Aanplant Hz 114
3a Gracht Ruimen 143
3c Houtkant Knotten knotwilg 126
3d Bosrand Aanplant 166
3d Bomenrij enkel Aanplant zE 176
3d Houtkant Aanplant sWi 220
3d Bosrand Extensief maaien 199
3d Bosrand Extensief maaien 254
3g Bomenrij enkel Aanplant 86
3g Houtkant Aanplant 93
3g Gracht Afschuinen 52
4a Heg Aanplant 76
4a Heg Aanplant 87
4a Houtkant Aanplant sWi 66
4a Afsluiting Plaatsen draad 122
4b Houtkant Aanplant 207
4c Houtkant Aanplant 91
4d Gracht Afschuinen 64
4d Houtkant Aanplant 64

4d-5a Bomenrij enkel Knotten knotwilg 213
6a Dreef enkel Vervangen aE/zE 98
6b Dreef enkel Vervangen xPo 300
6c Dreef enkel Vervolledigen geboortedreef 700
7a Bosrand Extensief maaien 555
7b Bosrand Extensief maaien 367
8a Houtkant Aanplant 128
8a Gracht Afschuinen 69
8a Gracht Afschuinen 77
8a Gracht Afschuinen 152
8a Bosrand Eggen 383
8a Bomenrij enkel Knotten knotwilg 333

8a/c Bomenrij enkel Aanplant zE 504
8b Bosrand Eggen 286
8b Houtkant Aanplant 375
8c Houtkant Aanplant 371
8c Gracht Afschuinen 303

4.2.15.4 Beheer van puntvormige elementen en kleine boselementen
Naast de lineaire boselementen zijn nog tal van puntvormige elementen in het plangebied aan-
wezig. Het betreft bv. poelen en solitaire bomen. Ze vereisen een individuele opvolging indien ze
als landschapselement moeten behouden blijven. Rondom de belangrijkste puntvormige land-
schapselementen wordt een zone vrijgekapt om ze te vrijwaren van dichtgroei, bladval en be-
schaduwing.
Ook worden een aantal nieuwe puntvormige elementen in het plangebied voorzien, gaande van
picknickbanken tot bomengroepen (zie Tabel 4.14).

Tabel 4.14: Beheer van puntvormige elementen in het plangebied.
Bestand Item Beheer Opmerking
1c Plaatsen infobord
1c Plaatsen infobord
1f Plaatsen infobord
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Bestand Item Beheer Opmerking
2b Bomengroep Dunnen Lo
2b Bomengroep Dunnen Lo
2b Poel Ruimen
2b Bomengroep Vrijstellen Pw
2b Bomengroep Vrijstellen Pw
3a Plaatsen infobord
3f Plaatsen picknickbank
3g Speelheuvel Aanleggen
3g Plaatsen brug
4a Plaatsen brug
4a Plaatsen brug
4a Plaatsen brug
4a Plaatsen picknickbank
4b Plaatsen infobord
4b Bijzon. boom Vrijstellen zE
4b Bijzon. boom Vrijstellen zE
4b Bijzon. boom Vrijstellen zE
4c Nieuwe poel
4c Plaatsen infobord
5a Bomengroep Dunnen iPo
5a Poel Ruimen
7a Plaatsen picknickbank
8a Poel Ruimen Kleine + grote
8b Nieuwe poel
8c Bomengroep Aanplant tKa
8c Plaatsen picknickbank

4.2.15.5 Beheer van de hoogstamboomgaard

In perceel 4a zal – naast een kleine hondenloopzone – een hoogstamboomgaard ingericht wor-
den. Als plantafstand wordt 10 x 10 m aangehouden en dit zal bij benadering neerkomen op zo’n
35 bomen.
Het is doorgaans te verkiezen om langs de noordzijde een aantal kersenbomen te planten, dan
een enkele of dubbele boord met perelaars, middenin appelbomen en een aantal pruimenbomen
aan de zuidelijke kant. Op basis van terreinkenmerken, soort-/raseigenschappen, eventuele
commerciële meerwaarde en op basis van advies ingewonnen bij o.a. de Nationale Boomgaar-
denstichting, wordt hierbij een voorstel van nieuw aan te planten bomen gegeven. Bij het opma-
ken van de inrichtingsschets in Bijlage 9 werd rekening gehouden met de terreineigenschappen
en voor de te kiezen soorten/rassen wordt best gekeken naar het streekeigen karakter, robuust
tegen ziekten en plagen, goede kruisbestuiving, enz..
Aangezien er in dit perceel geen begrazing is voorzien, volstaat 1 plantpaal (tegen de windrich-
ting) en een bescherming aan de stamvoet tegen maaischade.

4.2.15.6 Plantadvies
Er wordt voorgesteld om hoogstammige fruitbomen aan te planten van variëteiten die zeer ty-
pisch zijn voor de streek rond Gent (zie Figuur 4.13): ‘Trezeke Meyers’, ‘Streeping’, ‘Marbrée de
Watervliet’ en als goede bestuiver de variëteit ‘Reine des Reinettes’, die ook veel in de Oost-
Vlaamse boomgaarden voorkwam. Daarnaast wordt door de aanplant van bv. een Kweepeer-
struik (Cydonia oblonga, zelfbestuivende variëteit) en Moerbei (Morus spec.) de mogelijkheid ge-
boden om ook met deze oude vruchten kennis te maken.
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Figuur 4.13: Streekeigen appelrassen (L: ‘Trezeke Meyers’, R: ‘Reine des Reinettes’).

De Nationale Boomgaardenstichting hanteert volgende vuistregels voor het aanplanten van
hoogstamfruitbomen:

Bomen worden het best geplant vanaf het moment dat de bladeren vallen (november) tot
dat de nieuwe knoppen zichtbaar worden (april). Als de bodem bevroren is, met sneeuw
bedekt of (te) nat, kan er niet geplant worden. Als men vroeg plant, kan de boom beter
groeien en heeft hij een krachtigere groei in het voorjaar.
Net voor het planten worden de wortels ingekort; zo kunnen de jonge wortels sneller ont-
wikkelen. Gekwetste wortels moeten tot aan het gezonde gedeelte worden teruggebracht.
De geknipte wortelpunten moeten bij het planten steeds naar beneden wijzen.
Afhankelijk van de grootte van het wortelgestel wordt een vierkant plantgat gemaakt dat
minsten 10 cm groter is dan het wortelgestel en dit om de wortels niet te kwetsen. Het
plantgat mag ook niet te klein zijn omdat een te hoog geplante boom kan uitdrogen, de
wortels van de boom mogen niet boven het grondoppervlak uitsteken. Ook het aanvullen
van de wortels boven het grondoppervlak tot een heuveltje kan tot uitdroging leiden. Bij
het maken van het gat houdt men de grasmat, humusrijke en armere aarde van elkaar ge-
scheiden.
Als het gat klaar is wordt een boompaal (Ø 8-10 cm) van ongeveer 250 cm in de grond
geslagen tot de paal ongeveer 180 cm boven het grondoppervlak uitsteekt, net onder het
begin van de kroon dus.
Plaats de boom 15 cm naast de boompaal. De boom moet door de overheersende wind
van de boompaal af waaien. Waait de boom te vaak tegen de boompaal, dan ontstaan er
wonden die ziektes kunnen veroorzaken.
Vervolgens controleer je of de boom niet dieper staat dan in de kwekerij. Dit is vaak zicht-
baar op de stam aangezien dat het gedeelte dat onder de grond zit nog grond bevat en
het gedeelte boven de grond is meestal groenig. Een te diep plantgat wordt bijgevuld tot
het de juiste hoogte heeft. Een boom die te diep geplant is kan zuurstofgebrek krijgen
en/of rottende wortels. Daarom mogen de wortels van de boom maar net onder het grond-
oppervlak zitten.
Vooraleer het plantgat terug te vullen wordt de grond goed rul gemaakt. Voor een goede
doorworteling mag de grond gemengd worden met zand en/of tuinturf. Vul het plantgat tot
aan het grondoppervlak; de grasmat wijst naar beneden. Beweeg vervolgens de boom-
stam licht, om de aarde en de wortels te verdelen. Vervolgens kun je de aarde langs de
boom zacht aantrappen van binnen naar buiten. Op de boomschijf breng je een compost-
of mestlaag aan, die echter de boomstam zelf niet mag raken.
Plaats op een hoogte van ongeveer 170 cm de boomband in 8-vormige lus rond de stam
zodanig dat er nog enige bewegingsruimte is en bevestig deze dan aan de boompaal.
Bomen moeten met minstens 10 liter per plant bewaterd worden om de wortels met de
aarde te verbinden.
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Na de aanplant, zal in de loop van het beheerplan een regulier onderhoud (snoei) aangewezen
zijn. Het snoeien van een boomgaarden vergt een goede kennis van fruitbomen en alle bijhoren-
de aspecten.

Onderstaande richtlijnen zijn afkomstig van de Nationale Boomgaardenstichting:

Vormsnoei
Deze wordt toegepast vanaf het jaar na de aanplant totdat de opbrengstfase van de boom bereikt
wordt. Bij appel op hoogstam is dat na 8-12 jaar, bij peren na 10-12 jaar, bij kers na 6-7 jaar en
bij pruim na 6-8 jaar. Vormsnoei van jonge bomen gebeurt steeds in de winter (vanaf half no-
vember tot eind maart) bij droog maar niet te koud weer.
Bij de vormsnoei van de klassiek ronde kruin worden concurrenten van de harttak en de gestel-
takken verwijderd. De gesteltakken worden op gelijke hoogte gesnoeid. Basisregel is: “snoeien
doet groeien”.
Bij sterke twijggroei (> 80 cm/jaar): weinig snoeien (max 1/3 van twijg) om boom tot vruchtvor-
ming aan te zetten. Bij zwakke twijggroei (< 40cm): sterker snoeien (2/3) om de twijgontwikkeling
te prikkelen. Zwakkere zijtwijgen worden met mate behouden en zullen eerst vruchten geven.

Onderhoudssnoei
In de opbrengstfase is de boomvorm klaar en wordt gesnoeid om licht en lucht in de kruin te be-
houden en een goede vruchtbaarheid te handhaven.
Te dicht staande en kruisende takken worden aan de takring verwijderd, gesteltakken afgeleid
(afleiden = terugsnoeien van een gesteltak op een kleinere zijtak, die de natuurlijke groeirichting
en uitbreiding van de kruin verder zet).
Te oude vruchttakken met sterk minderende opbrengst worden verwijderd. Door het aftoppen
van de harttak op de gewenste hoogte bekomt men een lage open kruin. Dit is vooral bij kersen
en pruimen gebruikelijk, zowat 2-3 jaar na het bereiken van de volle drachtfase.
Onderhoudssnoei gebeurt bij pruimen en kersen tijdens of vlak na de pluk. Bij appels en peren
kan de onderhoudssnoei gedeeltelijk in de zomer plaatsvinden, maar alles kan evengoed in de
winter uitgevoerd worden.

Verjongingssnoei
Dient om bij oudere bomen overmatige vruchtdracht met kleine en minderwaardige vruchten te-
gen te gaan, maar vooral om nieuwe krachtige twijggroei te stimuleren.
Verjongingssnoei gebeurt bij pruimen en kersen tijdens of vlak na de pluk aan relatief jong hout
dat nog regenereert. Appels en peren hebben een groter regeneratievermogen en kunnen op
relatief dik hout teruggezet worden.

Stamscheuten
Scheuten op de stam “stelen” het vocht dat de takken en bladeren van de kruin nodig hebben.
Verwijder deze stamscheuten gedurende het hele groeiseizoen. Liefst op het ogenblik dat ze nog
niet verhout zijn en je ze nog gewoon kan aftrekken (let wel steeds op dat er geen schors van de
stam afscheurt). Zijn ze al dikker, snoei ze dan tot tegen de stam af met een snoeischaar.

4.2.16 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de milieubeschermende
functie

4.2.16.1 Waterhuishouding

Het gehele gebied heeft een milieubeschermende functie op basis van o.a. waterhuishouding.
Overstroming van de percelen door vervuild water dient vermeden te worden en ook effecten
door afspoeling van aangrenzende landbouwpercelen dient – zo mogelijk – geminimaliseerd te
worden (bv. door aanleg van een bufferzone/-bekken).

Bijkomende poelen (op bestaande depressies) en plaatselijke verbredingen van de grachten zul-
len ingericht worden voor ondermeer een verhoging van de waterbergende functie.
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4.2.16.2 Soortbescherming

Er worden enkele rustzones voor fauna en flora ingericht, opdat de aanwezige en/of potentiële
bijzondere soorten zich kunnen (blijven) handhaven in het gebied. Ook wordt getracht een vol-
doende grote populatie te herbergen, zodat eveneens de genetische diversiteit gewaarborgd is.

Hiertoe is ook een structuurrijke bestandsopbouw aangewezen, zodat een verscheidenheid aan
ecotopen gecreëerd kan worden. Dit komt bovendien de geluidsbufferende werking van de
spoorlijn t.o.v. de aanpalende woonwijken ten goede. Ook de opbouw van de overige bestanden
wordt zo geconcipieerd dat een maximale biodiversiteit wordt nagestreefd, wat zowel de soorten-
rijkdom als de belevingswaarde verbeterd.

4.2.17 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de wetenschappelijke functie
In het plangebied zijn er heel wat mogelijkheden tot wetenschappelijk onderzoek: het opvolgen
van het herstel en de ontwikkeling van hakhoutbossen, het monitoren van de soortenrijkdom van
de begrazingsblokken, enz.

Initiatieven van bv. Natuurpunt, INBO, e.d. zijn steeds welkom en zullen door de bosbeheerder in
overweging worden genomen.

4.2.18 Werken die de biotische of abiotische toestand van het bos wijzigen
4.2.18.1 Reliëf
Er worden – globaal genomen – geen ingrijpende reliëfwijzigingen gepland.

Enige uitzondering hierop is het lokaal afschuinen van enkele oeverstroken, het accentueren van
enkele depressies voor de creatie van 2 permanente poelen en het inrichten van een heuvel in
het speelbos.

4.2.18.2 Wegenaanleg
In het plangebied worden verhardingen vermeden en wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
de bestaande ondergrond. Enkel daar waar reeds een (half-)verharding aanwezig is, wordt deze
verder met dezelfde (of gelijkwaardige) materialen onderhouden. Beschadigde of gedegradeerde
wegen worden waar nodig hersteld (opfrezen/aanvullen met bv. porfier).
Bij exploitaties zal steeds gebruik gemaakt worden van de beschikbare dienstwegen. Indien no-
dig worden onverharde uitrijpistes aangeduid (met een onderlinge tussenafstand van 20 à 40m),
dewelke ook bij latere beheerwerken steeds gebruikt zullen worden.

4.2.18.3 Water- en grachtenbeheer

Plaatselijk kan geopteerd worden voor het kleinschalig afschuinen van oevers van beken of poe-
len (vnl. zongerichte zijde). Dit zal de soortenrijkdom en toegankelijkheid van deze waterpartijen
ten goede komen.

Ook het lokaal opwerpen van kleine drempels kan bevorderlijk werken voor de waterhuishouding.
Zo zal o.a. door het plaatsen van schotten een minimale waterstand in bv. perceel 5 of 8 worden
gewaarborgd.

Enkele waterpartijen zijn in de loop van de tijd dichtgeslibd en hierbij wordt het overtallige orga-
nisch materiaal (takken en bladeren) verwijderd bij de aanvang van de planperiode en dit wordt
10-jaarlijks herhaald.

4.2.19 Bijzondere werken
4.2.19.1 Afsluitingen
Ten behoeve van de verschillende begrazingsregimes, wordt gebruik gemaakt van vaste of ver-
plaatsbare afsluitingen (al naargelang de diersoort en de doelstelling).
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Aan weerszijde van een permanent veerasters wordt een strook van 5 meter vrij gehouden van
alle houtige vegetatie en deze wordt 4-jaarlijks opnieuw afgezet (m.u.v. geselecteerde hoog-
stammen en bijzondere struiken/nevenstammen). De kruidachtige vegetatie wordt – zo nodig –
jaarlijks gemaaid tot 1m aan weerszijde van draadafsluiting. Het vrijstellen van het begrazings-
raster gebeurt op een dusdanige wijze dat het landschappelijk niet storend overkomt.

Na stormweer (min. 2 maal per jaar) wordt gekeken of de afsluiting geen schade heeft opgelo-
pen.

4.2.19.2 Onderhouden van recreatieve infrastructuur
Zie hiervoor hoofdstuk 7.

4.2.19.3 Vrijhouden van nutsleidingen en waterlopen
Ondermeer langheen de Gampelaeredreef loopt een electriciteitsleiding, dewelke van overgroei-
ing of takbreuk gevrijwaard dient te worden.

De geklasseerde en oud-geklasseerde waterlopen worden waar mogelijk geruimd langs de weg-
kant of vanaf een bestaand pad, zodat een doorgang door de bosbestanden niet meer noodza-
kelijk is. Een zone van zo’n 3m breed wordt hierbij vrij gehouden van opgaande houtige begroei-
ing t.b.v. doorgang met beheermaterieel (zie eveneens wettelijke bepalingen onder § 1.4.2).

Om het onderhoud aan de waterloop mogelijk te maken moet rekening worden gehouden met de
volgende randvoorwaarden:

- afsluitingen moeten op een afstand tussen 0,75 m en 1 m van de kruin van de water-
loop worden geplaatst en mogen de hoogte van 1,50 m niet overschrijden.

- dwarsafsluitingen mogen de toegang tot de werkstrook niet belemmeren en moeten
daarom gemakkelijk wegneembaar en terugplaatsbaar zijn of voorzien zijn van een
poort.

- bomen of struikgewas langs de waterloop moeten op minstens 0,75 m van de taludin-
steek worden geplaatst, eventuele bomen langs de waterloop moeten bovendien op
een tussenafstand van minstens 10 m worden geplant.

- binnen de 5 m-zone mogen geen constructies zoals tuinhuisjes e.d. worden gebouwd.

4.2.19.4 Verwijderen van knelpunten
In het plangebied zijn op enkele plaatsen stortplaatsen van (groen-)afval waargenomen. Naast
het verwijderen van prikkeldraad uit de bosbestanden, wordt ook in het verwijderen van dergelij-
ke sluikstorten voorzien. Hetzelfde geldt voor de kampplaats die in bestand 2b is ingericht.
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5 Uitvoeringsprogramma

In welke bestanden en op welke tijdstippen er kappingen worden gepland, staat weergegeven in
Bijlage 7.

De overige beheermaatregelen die de komende 20 jaar voorzien zijn, zijn weergegeven in Bijlage 8.
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6 Ontheffingen, meldings- en ver-
gunningsplichtige activiteiten

Voor de kappingen vermeld in voorliggend beheerplan dient geen afzonderlijke kapmachtiging
(bomen in bestand) of stedenbouwkundige vergunning (individuele of bomen in rij) te worden
aangevraagd.

Kleinere werken vermeld in voorliggend beheerplan zijn bij definitieve goedkeuring van het be-
heerplan niet meer vergunningsplichtig. Door een goedgekeurd beheerplan is men ook vrijge-
steld van de natuurvergunningsplicht.

Voor het uitvoeren van de opgesomde maatregelen wordt een ontheffing op het door artikel 7
van het ‘Besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998’ opgelegd verbod op wijzigen van be-
paalde vegetaties gevraagd.
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7 Openstelling

7.1 Wegennet en opengestelde boswegen
Er zijn in het gebied verschillende paden en routes voor wandelaars, fietsers en ruiters aanwezig.
Deze worden maximaal behouden en verder geoptimaliseerd of uitgebouwd (o.a. scheiden van
de gebruikersgroepen en inrichten van een nieuw ruiterpad).

In het kader van het besluit rond de toegankelijkheid van bosgebieden en natuurreservaten
(B.V.R. 5/12/2008), is het verplicht om een toegankelijkheidsplan en –reglement op te stellen met
aanduiding van de toegankelijke wegen, specifieke bebording en aanduiding van specifieke zo-
nes met aangepaste regels (bv. speelzones).

De toegankelijkheidsregeling (met de regeling zelf, toegankelijkheidskaart en bebordingsplan) is
weergegeven in Bijlage 10, Kaart 4.3: Toegankelijkheid en Kaart 4.4: Bebording.

Wandelpaden
Er is een uitgebreid netwerk van wandelpaden aanwezig. In bestand 4a, 4b en 4c wordt boven-
dien nog een nieuw wandelpad voorzien.
Enkele “sluippaden” in bestanden 2b en 2c worden door gerichte ingrepen ontoegankelijk ge-
maakt voor verder gebruik.

Fietspaden
Momenteel kan op de meeste wegen ook gefietst worden. Een recente herinrichting heeft de
toegankelijkheid van o.a. de Astenedreef voor fietsers aanzienlijk verbeterd.
Naast het fietsroutenetwerk, is er in de onmiddellijke omgeving ook een MTB-pad afgebakend.

Gemotoriseerd verkeer
Lokaal zijn enkele wegen toegankelijk voor plaatselijk verkeer (o.a. bestand 6a/b (met tractor-
sluis) en de Gampelaeredreef). Verder zijn er een aantal dienstwegen die toegankelijk zijn t.b.v.
beheer of voor bosexploitatie.

Ruimingspistes
Ruimingspistes of exploitatiepaden die niet samenvallen met een toegankelijk pad zijn niet toe-
gankelijk voor publiek.

7.2 Speel- en recreatiezones
Binnen het boscomplex wordt een nieuwe zone als speelbos aangeduid. De speelzone gelegen
in bestand 3c wordt verplaatst naar bestand 3f en het nieuw te ontwikkelen bestand 3g. De totale
oppervlakte van de verschillende recreatiezones bedraagt zo’n 3,36 ha.
Binnen de speelzones is er geen speelinfrastructuur aanwezig. Wel wordt een speelheuvel aan-
gelegd in bestand 3g. Ook de recent aangelegde spelaanleiding langs het nieuwe wandelpad in
bestand 3b blijft behouden.
Er zal op regelmatige basis een controle gebeuren van dood hout t.b.v. veiligheid.
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7.3 Eénmalige of occasionele activiteiten
Grotere éénmalige doortochten voor wandelaars, MTB’s, ruiters, … door het plangebied kunnen
mits voorafgaandelijke aanvraag bij ANB worden toegelaten.

7.4 Recreatieve infrastructuur
Toegankelijkheidsborden
Er worden aan alle bostoegangen borden geplaatst die de toegankelijkheid regelen. Voor de lo-
catie van de toegankelijkheidsborden wordt verwezen naar Kaart 4.4: Bebording. Deze kaarten
vormen samen met de toegankelijkheidsregeling (zie Bijlage 10) het wettelijk kader voor de be-
treding van het gebied.

Op plaatsen waar een “afwijkende” toegankelijkheid geldt, worden aanwijzingsborden geplaatst
die bv. het gemotoriseerd verkeer voor aangelanden regelt (F99c) of gevaarborden voor overste-
kend wild (A27). Deze borden worden voorzien door de bevoegde instanties (terreinbeheerder,
eigenaar, gemeente, AWV, …).

Infopaneel
Verspreid over de bosplaatsen staan reeds verschillende infoborden. Er worden bijkomende in-
foborden voorzien aan vrijwel alle bosingangen. De plaatsing van de infoborden worden weerge-
geven op Kaart 4.4: Bebording.

Barelen
Om ongewenste recreanten, gebruikersgroepen en/of voertuigen te weren van een aantal bos-
wegen of bestanden, kan het aangewezen zijn om op diverse toegangspunten een selectieve
barrière of bareel te voorzien (bv. verwijdebaar paaltje op beide uiteinden van bestand 1c).
Sluippaden die onbedoeld worden gebruikt door recreanten, kunnen worden afgesloten m.b.v.
takkenwallen of kleinschalige aanplantingen. Zo wordt ook de toegang tot bestand 2b en 2c af-
gesloten voor recreanten, t.v.v. de rust in de betreffende bestanden.

Zitbanken
Binnen het plangebied zijn enkele zitbanken of picknicktafels voorzien. De bestaande worden
optimaal onderhouden en indien nodig hersteld of vervangen. Op enkele locaties (bv. boomgaard
en bestand 7a, cfr. Tabel 4.14) kunnen nieuwe/bijkomende zitbanken aangewezen zijn.
Indien nodig worden de zitbanken vergezeld van een vuilnisbak en het beheer van de zitplekken
bestaat uit een extensief maaibeheer (al dan niet gecombineerd met een sporadisch snoeibeheer
van de houtige plantengroei).

Bruggen
Wegens het kruisen van enkele waterlopen voor bv. de toegankelijkheid van bestand 3g en 4a,
zullen nieuwe bruggen gemaakt moeten worden.
Ook het nieuwe ruiterpad doorheen bestand 8a en 8c zal door enkele oversteken de waterlopen
moeten kunnen kruisen (kan in combinatie met het lokaal vernatten van deze percelen).

Wegbeheer
Naargelang de noodzaak dienen de overharde of met porfier verstevigde (bos-)wegen regelmatig
geniveleerd te worden. Dit wordt bij voorkeur gesynchroniseerd met het overige (kap-)beheer,
aangezien dit voor bijkomende slijtage aan de weginfrastructuur kan zorgen.
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8 Monitoring

Monitoring in het plangebied is belangrijk om de resultaten van het gevoerde beheer op fauna, flora,
graslandontwikkeling, bosontwikkeling, etc. op te kunnen volgen.

Op basis van uit natuurstudie bekomen onderzoeksresultaten (cfr. § 4.2.17), kan steeds een
voorstel worden gedaan tot de bijsturing van het gevoerde beheer. Dit kan bv. een effect hebben
op het gehanteerde maairegime, de invulling van het begrazingsraster, e.d. Ook het voorkomen
van nieuwe soorten kan een aangepast beheer of het instellen van bepaalde rustzones met zich
meebrengen.

Na beoordeling worden zonodig de maatregelen voortgezet, dan wel bijgestuurd, in overeen-
stemming met de beheerdoelstellingen en binnen de grenzen van het goedgekeurde beheerplan.
Het eigenlijke monitoringsplan wordt opgemaakt door ANB en opgevolgd door een beheercom-
missie.
Voor de inventarisatie en opvolging wordt samengewerkt met lokale vrijwilligers.

Tabel 8.15: Evaluatie van het uitgevoerde beheer.
Evaluatie-item Evaluatie-

moment18 Evaluatie-elementen Opvolging

vegetatie graslanden 5-jaarlijks  vegetatieontwikkeling
 indicatorsoorten

 bijsturen maai-
/begrazingsregime

bosbegrazing 5-jaarlijks

 % open terrein
 bosverjonging, struweelvor-

ming, inperken exoten
 aanwezigheid invertebraten,

broedvogels, e.d.

 bijsturen soorten (bv.
paardachtigen) en/of
aantal dieren

 lokaal manueel/ machi-
naal beheren t.v.v.
openheid of boomsoor-
tensamenstelling

bestrijding invasieve
exoten

tweejaarlijks na
bestrijding

 heropschieten verjonging of
introductie nieuwe soort

 nabehandeling
 eventueel aanpassen

bestrijdingsmethode
bomen met veilig-
heidsrisico jaarlijks  toestand bomen  verwijderen risicovolle

boomdelen

bosrandbeheer 5-jaarlijks

 structuurovergang en soort-
verhouding

 natuurlijke inmenging streek-
eigen soorten

 inmenging uitheemse soorten
 aanwezigheid invertebraten,

broedvogels, e.d.

 inboeten met doelsoor-
ten

 extra (hakhout) kap-
pingen in bosrand

 bevoordelen natuurlijke
inmenging

 verwijderen uitheemse
soorten

indicatorsoorten vo-
gels (§ 3.2.5.4) 5-jaarlijks

 aantal territoria doelsoorten
 nestplaatsen

 aanpassen landschaps-
en bosbeheer

toestand wegzate 5-jaarlijks  putten, onkruidgroei, e.d.  herstellen waar nodig

18 i.f.v. haalbaarheid.



Monitoring

Pagina 100 van 145



Literatuur

Pagina 101 van 145

9 Literatuur

AMINAL-afdeling Bos & Groen (2001). De bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest. Resulta-
ten van de eerste inventarisatie 1997-1999. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 486 p.

Arnolds ,E. & Veerkamp, M. (2008). Basisrapport Rode Lijst Paddenstoelen. Nederlandse
Mycologische Vereniging, Utrecht.

Bauwens, D., Claus, K. (1996). Verspreiding van amfibieën en reptielen in Vlaanderen. De Wie-
lewaal, Turnhout.

Biesbrouck, B., Es, K., Van Landuyt, W., Vanhecke, L., Hermy, M., Van den Bremt, P.
(2001). Een ecologisch register voor hogere planten als instrument voor het natuurbehoud in
Vlaanderen. Flo.Wer vzw, Instituut voor Natuurbehoud, Nationale Plantentuin van België, KU-
Leuven, Brussel.

Broere, M. (2010). Effecten van hakhoutbeheer op de biodiversiteit. De Vlinderstichting, Wage-
ningen. 20 p.

Criel, D., Lefevre, A., Van Den Berge, K., Van Gompel, J., Verhagen, R. (1994). Rode lijst van
de zoogdieren in Vlaanderen. AMINAL, Brussel.

De Knijf, G. & Anselin, A. (1996). Een gedocumenteerde Rode lijst van de libellen van Vlaande-
ren. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel.

Devos, K., Anselin, A., Vermeersch, G. (2004). Een nieuwe Rode Lijst van de broedvogels in
Vlaanderen (versie 2004). In: Vermeersch G., Anselin A., Devos K., Herremans M., Stevens J.,
Gabriëls J., Van Der Krieken B. (2004). Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002. Medede-
lingen van het Instituut voor Natuurbehoud 23, Brussel, p. 60-75.

Jacobs, M. (2011). De ontwikkeling en biodiversiteit van eikenhakhout. De Vlinderstichting, Wa-
geningen. 46 p.

Maes, D. & Van Dyck, H. (1999) Dagvlinders in Vlaanderen - Ecologie, verspreiding en behoud.
Stichting Leefmilieu i.s.m. Instituut voor Natuurbehoud en Vlaamse Vlinderwerkgroep, Antwer-
pen/Brussel.

Maes, D., Vanreusel, W., Jacovs, I., Berwaerts, K. & Van Dyck, H. (2011) Een nieuwe Rode
Lijst dagvlinders. De IUCN-criteria toegepast in Vlaanderen. Natuur.focus 10(2): 62-71.

Meschede, A.& K-G Heller (2000). Okologie und Schutz von Fledermause in Waldern. BfN Bad
Godesberg.

Roelandt, B. (2001). De bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest. Deel 3: Vegetatiekundige
resultaten. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL, Afdeling Bos & Groen, 215-485.

Roelandt, B. (2003). Determineren of identificeren van bosvegetatie-opnamen m.b.v. het pro-
gramma Tropres. Handleiding horend bij: Tropres-demo v1.1. Ministerie van de Vlaamse Ge-
meenschap, AMINAL, Afdeling Bos & Groen, 72 p.



Literatuur

Pagina 102 van 145

Steeman R. (2009). Beheeradvies op basis van de waargenomen macrofungi in het provinciaal
domein ‘Prinsenpark’ te Retie. Rapport Natuurpunt Studie 2009/4, Mechelen, België.

Van den Broeck, D. (2012). Atlas van de epifytische korstmossen en de erop voorkomende li-
chenicole fungi van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Onderzoek in opdracht van Leefmilieu
Brussel – BIM. Nationale Plantentuin van België, 161 p.

Van Landuyt, W., Vanhecke, L. & Hoste, I. (2006). Rode Lijst van de vaatplanten van Vlaande-
ren en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In : Van Landuyt W. et al. Atlas van de Flora van
Vlaanderen en het Brussels Gewest. INBO en Nationale Plantentuin van België, Brussel.

Vermeersch, G., Anselin, A., Devos, K., Herremans, M., Stevens, J., Gabriëls, J., Van Der
Krieken, B. (2004). Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002. Mededelingen van het Insti-
tuut voor Natuurbehoud 23, Brussel, 496 p.

Vriens L., Bosch H., De Knijf G., De Saeger S., Guelinckx R., Oosterlynck P., Van Hove M.
& Paelinckx D. (2011). De Biologische Waarderingskaart. Biotopen en hun verspreiding in
Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Mededelingen van het Instituut voor Natuur-
en Bosonderzoek. INBO.M.2011.1, Brussel.

Walleyn, R. & Verbeken, A. (1999) Een gedocumenteerde Rode Lijst van enkele groepen pad-
destoelen (macrofungi) van Vlaanderen. Instituut voor Natuurbehoud, Brussel.



Pagina 103 van 145

10 Bijlagen

Bijlage 1: Overzicht van de bestanden en kadastrale samenstelling. ........................................ 105
Bijlage 2: Beschermingsbesluit Astenedreef en Goed te Parijs. ............................................... 107
Bijlage 3: Dendrometrisch overzicht per bestand. .................................................................... 113
Bijlage 4: Overzicht BWK-type per bestand (biologisch zeer waardevol = vet en cursief). ........ 115
Bijlage 5: Overzicht van de paddenstoelen. ............................................................................. 119
Bijlage 6: Overzicht van de nachtvlinders. ............................................................................... 123
Bijlage 7: Kaptabel. ................................................................................................................. 125
Bijlage 8: Beheertabel. ............................................................................................................ 127
Bijlage 9: Inrichtingsvoorstel hoogstamboomgaard. ................................................................. 129
Bijlage 10: Toegankelijkheidsregeling. ..................................................................................... 131
Bijlage 11: Consultatieverslag. ................................................................................................ 137
Bijlage 12: Kaartenlijst. ............................................................................................................ 145



Bijlagen

Pagina 104 van 145



Bijlagen

Pagina 105 van 145

Bijlage 1: Overzicht van de bestanden en kadastrale samenstelling.

Eigenaar Bestand Bestands-
opp. (ha)

Kadastraal perceel Kadastrale
opp. (m²)

Deel binnen
bestand (m²)

Stad Deinze 1a 2,0360 44004B0383/00C000 300 300
Stad Deinze 1a 2,0360 44004B0383/00G000 1084 1083
Stad Deinze 1a 2,0360 44004B0383/00H000 18976 18974
Stad Deinze 1c 0,9104 44004B0403/00B000 9106 9103
Stad Deinze 1d 0,3637 44004B0449/00B000 15245 1924
Stad Deinze 1d 0,3637 44004B0481/02A000 8678 1713
Stad Deinze 1e 0,1508 44004B0386/00A000 35660 1508
Stad Deinze 1f 0,2865 44004B0326/00_000 19244 1818
Stad Deinze 1f 0,2865 44004B0327/00A000 12407 761
Stad Deinze 1f 0,2865 44004B0328/00A000 7893 242
Stad Deinze 2a 2,7647 44004B0443/00D000 27634 27633
Stad Deinze 2b 2,3756 44004B0381/00C000 9695 9694
Stad Deinze 2b 2,3756 44004B0444/00B000 7939 7931
Stad Deinze 2b 2,3756 44004B0445/00A000 6123 6123
Stad Deinze 2c 1,8350 44004B0387/00A000 10876 10876
Stad Deinze 2c 1,8350 44004B0390/00A000 7474 7474
Stad Deinze 3a 2,5706 44004B0449/00B000 15245 6606
Stad Deinze 3a 2,5706 44004B0481/02A000 8678 6964
Stad Deinze 3a 2,5706 44004B0484/00A000 3168 3167
Stad Deinze 3a 2,5706 44004B0485/00_000 1344 1344
Stad Deinze 3a 2,5706 44004B0486/00A000 7073 7068
Stad Deinze 3a 2,5706 44004B0488/00E000 551 550
Stad Deinze 3b 1,6591 44004B0449/00B000 15245 6715
Stad Deinze 3b 1,6591 44004B0453/00A000 9876 9876
Stad Deinze 3c 1,4415 44004B0378/00A000 14415 14414
Stad Deinze 3d 2,6968 44004B0377/00A000 12614 12593
Stad Deinze 3d 2,6968 44004B0455/00F000 14375 14375
Stad Deinze 3e 1,4229 44004B0386/00A000 35660 14228
Stad Deinze 3f 1,9923 44004B0386/00A000 35660 19922
ANB 4a 0,5171 44004B0267/00A000 5177 5171
ANB 4b 1,0186 44004B0266/00_000 10170 10169
ANB 4c 1,4193 44004B0269/00A000 14202 14192
ANB 4d 1,5619 44004B0233/00_000 9006 9006
ANB 4d 1,5619 44004B0234/00_000 6613 6613
ANB 5a 11,2534 44004B0198/00_000 15655 15655
ANB 5a 11,2534 44004B0226/00_000 10479 10478
ANB 5a 11,2534 44004B0227/00_000 16531 16531
ANB 5a 11,2534 44004B0228/00_000 15474 15474
ANB 5a 11,2534 44004B0229/00_000 116 116
ANB 5a 11,2534 44004B0230/00_000 2669 2669
ANB 5a 11,2534 44004B0231/00_000 4551 4551
ANB 5a 11,2534 44004B0232/00_000 6800 6800
ANB 5a 11,2534 44004B0237/00_000 20933 20933
ANB 5a 11,2534 44004B0238/00_000 6271 6271
ANB 5a 11,2534 44004B0239/00_000 5286 5286
ANB 5a 11,2534 44004B0240/00_000 7768 7768
ANB 5b 3,2152 44004B0196/00_000 16698 16403
ANB 5b 3,2152 44004B0197/00_000 15682 15674
ANB 6a 0,5491 44004B0210/00_000 5491 5491
ANB 6b 0,6597 44004B0209/00_000 6597 6595
ANB 6c 0,7030 44004B0186/00_000 15679 1563
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Eigenaar Bestand Bestands-
opp. (ha)

Kadastraal perceel Kadastrale
opp. (m²)

Deel binnen
bestand (m²)

ANB 6c 0,7030 44004B0189/00_000 8071 494
ANB 6c 0,7030 44004B0190/00_000 10870 664
ANB 6c 0,7030 44004B0191/00_000 9404 1139
ANB 6c 0,7030 44004B0200/00_000 12112 1970
ANB 6c 0,7030 44004B0201/00_000 8716 560
ANB 6c 0,7030 44004B0202/00_000 9667 542
ANB 7a 2,2739 44004B0195/00_000 10724 10724
ANB 7a 2,2739 44004B0199/00_000 12015 12014
ANB 7b 1,3753 44004B0192/00_000 7474 7474
ANB 7b 1,3753 44004B0193/00_000 6280 6279
ANB 8a 4,4759 44004B0202/00_000 9667 9125
ANB 8a 4,4759 44004B0203/00_000 6828 6828
ANB 8a 4,4759 44004B0204/00_000 1452 1452
ANB 8a 4,4759 44004B0205/00_000 327 327
ANB 8a 4,4759 44004B0206/00_000 11857 11857
ANB 8a 4,4759 44004B0207/00_000 7116 7115
ANB 8a 4,4759 44004B0208/00_000 8151 8053
ANB 8b 4,5212 44004B0186/00_000 15679 188
ANB 8b 4,5212 44004B0187/00_000 13460 347
ANB 8b 4,5212 44004B0188/00_000 10028 333
ANB 8b 4,5212 44004B0189/00_000 8071 7577
ANB 8b 4,5212 44004B0190/00_000 10870 10206
ANB 8b 4,5212 44004B0191/00_000 9404 8265
ANB 8b 4,5212 44004B0200/00_000 12112 10142
ANB 8b 4,5212 44004B0201/00_000 8716 8156
ANB 8c 3,6736 44004B0186/00_000 15679 13928
ANB 8c 3,6736 44004B0187/00_000 13460 13113
ANB 8c 3,6736 44004B0188/00_000 10028 9695
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Bijlage 2: Beschermingsbesluit Astenedreef en Goed te Parijs.
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Bijlage 3: Dendrometrisch overzicht per bestand.

Perceel Bestand Opp.
(ha)

Stamtal
(n/ha)

Grondvlak
(m²/ha)

Volume
(m³/ha)

Stamtal
Dood

Grondvlak
Dood

Volume
Dood % Inheems Inheems/Exoot Homogeen/

Gemengd
1 a 0,0001 Geen resultaat
1 b 0,0001 Geen resultaat
1 c 0,0001 Geen resultaat
1 d 0,0001 Geen resultaat
1 e 0,0001 Geen resultaat
1 f 0,0001 Geen resultaat
2 a 2,7647 363,50 17,95 146,40 117,89 4,60 39,03 95,61 Inheems Homogeen
2 b 2,3756 835,07 27,08 208,28 117,89 1,20 6,85 29,75 Exoot Gemengd
2 c 1,835 363,50 17,95 146,40 117,89 4,60 39,03 95,61 Inheems Homogeen
3 a 2,5706 Geen resultaat
3 b 1,6591 Geen resultaat
3 c 1,4415 Geen resultaat
3 d 0,0001 Geen resultaat
3 e 1,4229 Geen resultaat
3 f 1,9923 Geen resultaat
4 a 0,0001 Geen resultaat
4 b 0,0001 Geen resultaat
4 c 0,0001 Geen resultaat
4 d 0,0001 Geen resultaat
5 a 0,0001 Geen resultaat
5 b 0,0001 Geen resultaat
6 a 0,0001 Geen resultaat
6 b 0,0001 Geen resultaat
6 c 0,0001 Geen resultaat
7 a 0,0001 Geen resultaat
7 b 0,0001 Geen resultaat
8 a 0,0001 Geen resultaat
8 b 0,0001 Geen resultaat
8 c 0,0001 Geen resultaat
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Bijlage 4: Overzicht BWK-type per bestand (biologisch zeer waardevol = vet en cursief).

Bestand Biologische waarde Type Type 2 Opmerking Opp.
(m²)

1a biologisch minder waardevol bs 426
1a biologisch minder waardevol bs 640
1a biologisch waardevol n alng 295
1a biologisch waardevol kpk 335
1a biologisch waardevol kbgml kbpr met qs soorten 3167
1a biologisch waardevol kbt met qa en qs soorten 14030
1a biologisch zeer waardevol qb quer 721

1a
complex van biologisch min-
der waardevolle en waarde-
volle elementen

hp k(hp+) 624

1b biologisch minder waardevol ua 363
1b biologisch minder waardevol ua 1832
1b biologisch waardevol sz 104
1b biologisch waardevol kbt kbq 2814
1b biologisch waardevol kbt 3157
1c biologisch minder waardevol ua 154
1c biologisch minder waardevol bs hx 2004
1c biologisch waardevol kbt 641

1c
complex van biologisch min-
der waardevolle en waarde-
volle elementen

hp k(hp+) 1724

1c
complex van biologisch
waardevolle en zeer waarde-
volle elementen

kbp khsa 1549

1c
complex van biologisch
waardevolle en zeer waarde-
volle elementen

k(hp+) k(ha) 2989

1d biologisch minder waardevol bs 3604

1e
complex van biologisch min-
der waardevolle en waarde-
volle elementen

hp k(hp+) 1416

1f biologisch minder waardevol bs hx 2455
1f biologisch zeer waardevol k(mr) kha 390
2a biologisch minder waardevol bs 953
2a biologisch waardevol n alng 13853
2a biologisch zeer waardevol qb quer 153
2a biologisch zeer waardevol qs 12668
2b biologisch minder waardevol bs 376
2b biologisch zeer waardevol qb quer 23325
2c biologisch waardevol kbt met qa en qs soorten 464
2c biologisch zeer waardevol qs- 16691

2c
complex van biologisch min-
der waardevolle en waarde-
volle elementen

hp k(hp+) 1015

2c
complex van biologisch
waardevolle en zeer waarde-
volle elementen

k(hp+) k(ha) 106

3a biologisch minder waardevol bs 25217
3a biologisch zeer waardevol qb quer 375

3a
complex van biologisch min-
der waardevolle en waarde-
volle elementen

spoor k(hr-) 109
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Bestand Biologische waarde Type Type 2 Opmerking Opp.
(m²)

3b biologisch minder waardevol kp- kerkhof 170
3b biologisch minder waardevol bs 16139
3b biologisch waardevol k(hr) k(ae-) 283
3c biologisch minder waardevol bs 12176
3c biologisch waardevol kbs k(hr) 913
3c biologisch waardevol k(hr) k(ae-) 1319
3d biologisch waardevol kbs k(hr) 279

3d
complex van biologisch min-
der waardevolle en waarde-
volle elementen

hp hp+ 466

3d
complex van biologisch min-
der waardevolle en waarde-
volle elementen

hp k(hp+) 26207

3e biologisch waardevol kbt met qa en qs soorten 675

3e
complex van biologisch min-
der waardevolle en waarde-
volle elementen

hp k(hp+) 13439

3e
complex van biologisch
waardevolle en zeer waarde-
volle elementen

k(hp+) k(ha) 108

3f biologisch waardevol kbt met qa en qs soorten 1290

3f
complex van biologisch min-
der waardevolle en waarde-
volle elementen

hp k(hp+) 18362

3f
complex van biologisch
waardevolle en zeer waarde-
volle elementen

k(hp+) k(ha) 212

4a biologisch minder waardevol ua 250
4a biologisch minder waardevol bs 4773
4a biologisch zeer waardevol kha khsa 148
4b biologisch minder waardevol bs 9119
4b biologisch zeer waardevol kha kbp z < ruimtelijk samenvallend 240
4b biologisch zeer waardevol kha khsa 384

4b

complex van biologisch min-
der waardevolle, waardevolle
en zeer waardevolle elemen-
ten

hp k(mr) 443

4c biologisch minder waardevol ur 107
4c biologisch minder waardevol ua 168
4c biologisch minder waardevol bs 12795
4c biologisch waardevol k(mr-) kbs- 487
4c biologisch zeer waardevol kha kbp z < ruimtelijk samenvallend 437

4c

complex van biologisch min-
der waardevolle, waardevolle
en zeer waardevolle elemen-
ten

hp k(mr) 120

4d biologisch zeer waardevol kha 456

4d
complex van biologisch min-
der waardevolle en waarde-
volle elementen

hp k(hp+) 15110

5a biologisch minder waardevol bs 9990
5a biologisch minder waardevol bs 14707
5a biologisch minder waardevol bs 15078
5a biologisch minder waardevol bs 58685
5a biologisch waardevol kn- 144
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Bestand Biologische waarde Type Type 2 Opmerking Opp.
(m²)

5a biologisch waardevol k(mr-) kbs- 214
5a biologisch waardevol k(mr-) 260
5a biologisch waardevol k(ae-) kbs- 288
5a biologisch waardevol kbqr k(ha-) met qs en qa voorjaarsflora 296
5a biologisch waardevol k(hr) kh- 445
5a biologisch waardevol k(hr) kh- 768
5a biologisch waardevol hrb 1180
5a biologisch waardevol kbs 1210
5a biologisch waardevol lhb 2084
5a biologisch zeer waardevol kha 590
5a biologisch zeer waardevol kh k(hf-) z < ruimtelijk samenvallend 1190
5a biologisch zeer waardevol khgml sg 2982

5a
complex van biologisch min-
der waardevolle en waarde-
volle elementen

hp k(hp+) 125

5a
complex van biologisch
waardevolle en zeer waarde-
volle elementen

hp+ khgml 205

5a
complex van biologisch
waardevolle en zeer waarde-
volle elementen

k(hr) kha 1634

5b

complex van biologisch min-
der waardevolle, waardevolle
en zeer waardevolle elemen-
ten

hp hp+ 32009

6a biologisch minder waardevol bs 108
6a biologisch minder waardevol ur 142
6a biologisch waardevol kbqr k(ha-) met qs en qa voorjaarsflora 5067
6b biologisch minder waardevol ur 742
6b biologisch minder waardevol bs 2381

6b
complex van biologisch
waardevolle en zeer waarde-
volle elementen

kbp k(hu-) met qa en qs soorten 3417

6c biologisch minder waardevol bs 6282
6c biologisch waardevol k(mr-) 315

6c
complex van biologisch min-
der waardevolle en waarde-
volle elementen

ku bs zeer jonge aanplant rondom 349

7a biologisch minder waardevol bs 22479
7a biologisch zeer waardevol kha 115
7a biologisch zeer waardevol k(mr) 133

7b
complex van biologisch min-
der waardevolle en waarde-
volle elementen

ku bs zeer jonge aanplant rondom 13653

8a biologisch minder waardevol bs 41155
8a biologisch waardevol k(mr-) 1093
8a biologisch waardevol kbp kbs 1397
8a biologisch zeer waardevol kn 159
8a biologisch zeer waardevol ae k(mr) 942
8b biologisch minder waardevol bs 43438
8b biologisch waardevol khs- 669
8b biologisch waardevol kbp kbs 1099
8c biologisch minder waardevol bs 36076
8c biologisch waardevol kbp kbs 510
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Bijlage 5: Overzicht van de paddenstoelen.

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode lijst
Schizopora flavipora Abrikozenbuisjeszwam
Russula risigallina Abrikozenrussula
Rhopographus filicinus Adelaarsvarenstreepzwam
Inocybe hirtella Amandelvezelkop
Laccaria amethystina Amethistzwam
Clavulina cinerea Asgrauwe koraalzwam
Russula parazurea Berijpte russula
Diatrypella favacea Berkenschorsschijfje
Piptoporus betulinus Berkenzwam
Russula fellea Beukenrussula
Psilocybe cyanescens Blauwwordend kaalkopje
Psathyrella candolleana Bleke franjehoed
Cortinarius saniosus Bleke geelvezelgordijnzwam
Physisporinus sanguinolentus Bloedende buisjeszwam
Megacollybia platyphylla Breedplaatstreephoed
Russula fragilis Broze russula
Mycoacacia fuscoatra Bruinrode stekelkorstzwam
Gymnopus confluens Bundelcollybia
Gymnopilus penetrans Dennenvlamhoed
Ganoderma australe Dikrandtonderzwam
Otidea bufonia Donker hazenoor
Mycena galopus var. nigra Donkere melksteelmycena
Tubaria sp. Donsvoetje sp.
Bolbitius vitellinus Dooiergele mestzwam
Mycena filopes Draadsteelmycena
Russula grisea Duifrussula Waarschijnlijk bedreigd
Marasmius bulliardii Dwergwieltje
Armillaria mellea Echte honingzwam
Fomes fomentarius Echte tonderzwam
Boletus edulis Eekhoortjesbrood
Microsphaera alphitoides Eikenmeeldauw
Diatrypella quercina Eikenschorsschijfje
Pholiota alnicola Elzenbundelzwam
Stemonitis fusca Gebundeld netpluimpje
Mollisia cinerea Gedrongen mollisia
Inocybe rimosa Geelbruine spleetvezelknop
Physarum viride Geelgroen kalkkopje
Russula ochroleuca Geelwitte russula
Scleroderma citrinum Gele aardappelbovist
Russula claroflava Gele berkenrussula
Amanita citrina Gele knolamaniet
Stereum hirsutum Gele korstzwam
Hypocrea aureoviridus Gele kussentjeszwam
Stereum rugosum Gerimpelde korstzwam
Pholiotina arrhenii Geringd breeksteeltje
Xylaria hypoxylon Geweizwam
Russula brunneoviolacea Gewolkte russula
Lycogala epidendrum Gewone boomwrat
Collybia butyracea Gewone botercollybia
Laccaria laccata Gewone fopzwam
Boletus erythropus Gewone heksenboleet
Pluteus cervinus Gewone hertenzwam
Paxillus involutus Gewone krulzoom
Scutellinia scutellata Gewone wimperzwam
Hypholoma fasciculare Gewone zwavelkop



Bijlagen

Pagina 120 van 145

Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode lijst
Gymnopus dryophilus Gewoon eikenbladzwammetje
Trametes versicolor Gewoon elfenbankje
Lachnum virgineum Gewoon franjekelkje
Nectria cinnabarina Gewoon meniezwammetje
Hygrocybe miniata Gewoon vuurzwammetje
Inocybe cookei Gladde knolvezelkop
Coprinus micaceus sl. Glimmerinktzwam
Hypomyces chrysospermus Goudschimmel
Pluteus salicinus Grauwgroene hertezwam
Bjerkandera adusta Grijze buisjeszwam
Clitocybe odora Groene anijstrechterzwam
Russula nigricans Grofplaatrussula
Coprinus atramentarius Grote kale inktzwam
Aleuria aurantia Grote oranje bekerzwam
Phallus impudicus Grote stinkzwam
Marasmiellus vaillantii Halmruitertje
Fuligo septica Heksenboter
Mycena galericulata Helmmycena
Puccinia glechomatis Hondsdrafroest
Cudoniella acicularis Houtknoopje
Trochila ilicina Hulstdekselbekertje
Rhytisma acerinum Inktvlekkenzwam
Lactarius quietus Kaneelkleurige melkzwam
Arcyria denudata Karmijnrood netwatje
Boletus xerocomus badius Kastanjeboleet
Coprinus auricomus Kastanje-inktzwam
Polydesmia pruinosa Kernzwamknoopje
Scleroderma areolatum Kleine aardappelbovist
Russula nitida Kleine berkenrussula
Inocybe assimilata Kleine knolvezelkop
Hypoxylon howeianum Kleinsporige kogelzwam
Armillaria gallica Knolhoningzwam
Helminthosphaeria clavariarum Koraalzwamparasietkogeltje
Helminthoshaeria clavariae Koraalzwamvreter
Sphaerotheca fusca Kruiskruidmeeldauw
Phellinus ferreus Langsporige korstvuurzwam
Trochila laurocerasi Laurierkersdekselbekertje
Inocybe geophylla var. lilacina Lila satijnvezelkop
Mycena gallopus Melksteelmycena
Oligoporus tephroleucus var. lacteus Melkwitte kaaszwam
Clitocybe nebularis Nevelzwam
Cortinarius delibutus Okergele gordijnzwam
Russula pectinatoides Onsmakelijke kamrussula
Hebeloma velutipes Opaalvaalhoed
Dacrymyces stillatus Oranje druppelzwam
Rickenella fibulata Oranjegeel trechtertje
Stropharia aurantiaca Oranjerode stropharia
Peniophora quercina Paarse eikenschorszwam
Chondrostereum purpureum Paarse korstzwam
Lepista nuda Paarse schijnridderzwam
Amanita pantherina Panteramaniet
Mycena vitilis Papilmycena
Amanita rubescens Parelamaniet
Lycoperdon perlatum Parelstuifzwam
Macrotyphula fistulosa var. contorta Pijpknotszwam
Asterophora parasitica Plaatjeszwamgast
Asterophora lycoperdoides Poederzwamgast
Russula cyanoxantha Regenboogrussula
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Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Rode lijst
Lactarius theiogalus Rimpelende melkzwam
Xerocomus rubellus Rode boleet
Laccaria amethystina Rodekoolzwam
Amanita fulva Roodbruine slanke amaniet
Daedaleopsis confragosa Roodporiehoutzwam
Gymnopus erythropus Roodsteelcollybia
Russula betularum Roze berkenrussula
Trametes hirsuta Ruig elfenbankje
Russula virescens Ruwe russula
Russula amoenolens Scherpe kamrussula
Russula velenovskyi Schotelrussula
Laccaria proxima Schubbige fopzwam
Russula gracillima Sierlijke russula
Leucocoprinus brebissonii Spikkelplooiparasol
Schizopora radula Splijtende tandzwam
Marasmiellus ramealis Takruitertje
Lentinus tigrinus Tijgertaaiplaat
Scleroderma cepa Uiige aardappelbovist
Oligoporus subcaesius Vaalblauwe kaaszwam
Hypoxylon multiforme Vergroeide kogelzwam
Polyporus varius var. numularius Waaierbuisjeszwam
Stereum subtomentosum Waaierkorstzwam
Schizophyllum commune Waaiertje
Erysiphe sordida Weegbreemeeldauw
Marasmius rotula Wieltje
Antrodiella semisupina Wit dwergelfenbankje
Psathyrella piluliformis Witsteelfranjehoed
Trametes gibbosa Witte bultzwam
Clavulina coralloides Witte koraalzwam
Inocybe geophylla var. geophylla Witte satijnvezelkop
Lycoperdon molle Zachtstekelige stuifzwam
Tubaria conspersa Zemelig donsvoetje
Bulgaria inquinans Zwarte knoopzwam
Lactarius necator Zwartgroene melkzwam
Russula undulata Zwartpurperen russula
Puccinia urticata var. urticae-ripariae
Trichoderma viride
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Bijlage 6: Overzicht van de nachtvlinders.

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1 2 1 2
2010 2010 2011 2011

Aangebrande valkmot Evergestis extimalis 4
Aardappelstengelboorder Hydraecia micacea 2 13
Agaatvlinder Phlogophora meticulosa 1 2
Bleke grasmot Crambus perlella 1 2
Bleke grasuil Mythimna pallens 1
Bonte valkmot Evergestis pallidata 9
Bosbesbruintje Macaria brunneata 2
Bosspanner Scopula immutata 1
Brandbetelkapje Abrostola tripartita 1 1 1
Brandvlerkvlinder Pheosia tremula 1 1 2 1
Bruine grijsbandspanner Cabera exanthemata 3
Bruine snuituil Hypena proboscidalis 2
Bruine vierbandspanner Xanthorhoe fluctuata 2
Dennenpijlstaart Sphinx panistri 1
Donker halmuiltje Oligia latruncula 5
Donker klaverblaadje Macaria alternata 4 2
Donsvlinder Euproctis similis 2
Dwergstipspanner Idaea fuscovenosa 2
Egale stofuil Hoplodrina blanda 1 1 1 2
Gamma uil Autographa gamma 2 1 1
Gele eenstaart Watsonalila binaria 1
Gele tijger Spilosoma lutea 2 2
Geoogde bandspanner Xanthorhoe montanata 1
Gewone bandspanner Epirrhoe alternata 4
Gerande spanner Lomaspilis marginata 4
Gewone grasmot Chrysoteuchia culmella 1
Gewone stofuil Hoplodrina octogenaria 1 6 6 5
Gewone velduil Agrotis segetum 1 6 3 12
Gewone worteluil Agrotis exclamationis 4 8
Graswortelvlinder Apamea monoglypha 2 2
Grauwe grasuil Apamea remissa 1 1
Grijze stipspanner Idaea aversata 1
Groene dwergspanner Pasiphila rectangulata 1
Groene eikenbladroller Tortrix viridana 1
Groente uil Lacanobia oleracea 2 10
Groot avondrood Deilephila elpenor 1
Haarbos Ocropleura plecta 1 1 6 6
Hagedoornvlinder Opisthograptis luteolata 1
Halmrupsvlinder Mesapamea secalis 11 12
Herculesje Selenia dentaria 2
Herfstrietboorder Rhizedra lutosa 1
Houtspaander Axylia putris 2 28
Huismoeder Noctua pronuba 1 6 2 2
Kameeltje Notodonta ziczac 1
Kleine beer Phragmatobia fuliginosa 2 4
Kleine groenuil Earias clorana 2
Koolbandspaner Xanthorhoe designata 1
Koolbladroller Clepsis spectrana 1 1 3 4
Koperuil Diachrysia chrysitis 1 1
Kortzuiger Crocallis elinguaria 1
Kroonvogeltje Ptilodon capucina 1
Liesgrassnuitmot Donacaula forficella 1
Lijnvalkmot Evergestis fortificalis 1
Morpheus stofuil Caradrina morpheus 1 10



Bijlagen

Pagina 124 van 145

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 1 2 1 2
Open breedbandhuismoeder Noctua janthé 1
Parelmoermot Pleuroptya ruralis 1 6
Pauwoogpijlstaart Smerinthus ocellata 1 1
Plakker Lymantria dispar 1 3
Populierenpijlstaart Laothoe populi 1 1 1
Puntige zoomspanner Epione repandaria 1
Puta uil Agrotis puta 5 4
Randvlekuil Rusina ferruginea 1 1
Roomkleurige vedermot Hellinsia didactylites 1
Scherphoekvedermot Amblyptilla acanthadactyla 1
Schildrager Acronicta megacephala 1
Sint janskruidblokspanner Aplocera effermata 1
Snuitvlinder Pterostoma palpina 1 1 1
Stompvleugelgrasuil Mythimna impura 8 1 1
Stro uiltje Rivula sericealis 2 9
Taxusspikkelspanner Peribatodes rhomboidaria 1
Triangelmot Hypsopygia costalis 1
Variabele W uil Laconobia suasa 1
Vlekstipspanner Idaea dimidata 1
Wapendrager Phalera bucephala 1
Weide halmuiltje Mesapamea secalella 2 8
Witstipgrasuil Mythimna albipuncta 1 3 10
Witte grijsbandspanner Cabera pusaria 1 2
Witte tijger Spilosoma lubricipeda 7 11 1
Zomervlinder Geometra papilionaria 1
Zuidelijke stofuil Hoplodrina ambigua 1
Zwarte c-uil Xestia c-nigrum 5 2 3
Zwartvlekdwergspanner Eupithecia centaureata 1 2
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Bijlage 7: Kaptabel19.

Bestand Opp.
(ha) Type Visie Hfdbmsrt Opm. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

1a 2,04 Dreef Dreef Li S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
1b 0,83 Dreef Dreef Li S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
1c 0,91 Dreef Dreef S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
1d 0,36 Dreef Dreef zE S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
1e 0,15 Dreef Dreef S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
1f 0,29 Akker Dreef S S S S S S S S S S S S S S

2a 2,76 Loofbos Loofbos zE/zEl HA
(zEl)

HA
(zEl)

2b 2,38 Loofbos Loofbos aE/aVk Rs
(aVk) Xs (Lo) MH (aE) Xs

(Lo) MH (aE)

2c 1,83 Loofbos Loofbos zE Exoten Er
(N+Z)

Rs
(aVk)

Xs
(exoten)

3a 2,57 Aanplant Loofbos Z X O
3b 1,66 Aanplant Speelbos Z X O

3c 1,44 Aanplant Speelbos MH
(sWi)

MH
(zEl)

MH
(sWi)

3d 2,70 Akker Speelbos Z X
3e 1,42 Aanplant Loofbos Z X O
3f 1,99 Aanplant Speelbos Z
3g 1,36 Akker Speelbos Z X
4a 0,52 Akker Boomgaard S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
5a 11,25 Halfopen Wastine Xs (iPo) Z X O
5b 3,22 Weiland Wastine Z X O
6a 0,55 Dreef Dreef zE S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
6b 0,66 Dreef Dreef xPo xPo E S S S S S S S S
6c 0,70 Dreef Dreef Li S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
7a 2,27 Zaadboomgaard Zaadboomgaard S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
7b 1,38 Zaadboomgaard Zaadboomgaard S S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
8a 4,48 Akker Loofbos Z X
8b 4,52 Akker Loofbos Z X
8c 3,67 Akker Loofbos Z X

Legende:
E = eindkap
Er = eindkap rand
HA = hakhoutkap
MH = middelhoutkap (= hakhout met behoud van enkele overstaanders)
O = facultatieve kap
Rs = ringen soort (enkel voor bomen >1m omtrek)
S = snoeien
X = dunnen
Xs = selectieve dunning met nadruk op verwijderen soort
Z = zuiveren

19 Beheer van bestanden die pas in een latere fase verworven worden staat rood en cursief.
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Bijlage 8: Beheertabel20.

Bestand Opp.
(ha) Type Visie Hfdbmsrt Beheer Opm. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Ganse
plange-

bied

Verwijderen sluik-
stort, kampement
en prikkeldraad

X

Exotenbestrijding X nz nz X nz
Veiligheidscontrole
dood hout X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Plaatsen recrea-
tieve voorzienin-
gen

Bruggen, banken,
infoborden, enz. X

Onderhoud re-
creatieve infra-
structuur

Controleren toe-
stand en zo nodig
vervangen/herstellen

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

1a 2,04 Dreef Dreef Li Hakhout bomenrij tKa t.h.v. 3a-c/3d-f X X X
1b 0,83 Dreef Dreef Li Extensief maaien X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
1c 0,91 Dreef Dreef Extensief maaien En/of (na)begrazen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Aanplant dreef wLi X
1d 0,36 Dreef Dreef zE Extensief maaien X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Inboeten + vrijstel-
len dreef zE X X

1e 0,15 Dreef Dreef Extensief maaien X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Aanplant dreef zE X

1f 0,29 Akker Dreef Extensief maaien X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Aanplant dreef zE X

2b 2,38 Loofbos Loofbos aE/aVk Ruimen
gracht+poel W-rand X X

Vrijstellen bomen-
groep Pw X

2c 1,83 Loofbos Loofbos zE Aanplant houtkant Hz op N- en Z-grens X
3a 2,57 Aanplant Loofbos Ruimen gracht W-rand X
3c 1,44 Aanplant Speelbos Knotten bomenrij sWi X X X
3d 2,70 Akker Speelbos Bebossen X

Aanplant bosrand X
Aanplant bomenrij zE langs straat X
Aanplant houtkant sWi X
Knotten X X X
Maaien rand Mantel-zoom X X X X X X X X X X X X X X X X X

3e 1,42 Aanplant Loofbos Aanleg + maaien
ruiterpad in oude dreef X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3f 1,99 Aanplant Speelbos Plaatsen picknick-
bank X

3g 1,36 Akker Speelbos Bebossen X
Aanplant bomenrij zE langs straat X
Aanplant houtkant X
Afschuinen gracht X
Aanleg speelheu-
vel X

4a 0,52 Akker Boomgaard Extensief maaien X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Maaien pad 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X 4X
Inrichten honden-
weide Afsluiting, e.d. X

20 Beheer van bestanden die pas in een latere fase verworven worden staat rood en cursief.
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Bestand Opp.
(ha) Type Visie Hfdbmsrt Beheer Opm. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Aanplant heg X
Aanplant houtkant sWi X
Knotten X X X

4b 1,02 Akker Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X
Vrijstellen solitaire
boom 3 zE X

Aanplant houtkant X
4c 1,42 Akker Hooiland Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Aanplant houtkant X
Graven poel X

4d 1,56 Weiland Weiland Begrazen X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Afschuinen gracht X
Knotten X X X X

5a 11,25 Halfopen Wastine Bosbegrazing X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Knotten X X X X
Ruimen poel X

5b 3,22 Weiland Wastine Bosbegrazing
6a 0,55 Dreef Dreef zE Extensief maaien X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Dreef vervangen aE door zE X
6b 0,66 Dreef Dreef xPo Extensief maaien X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Dreef vervangen xPo door zE X
6c 0,70 Dreef Dreef Li Extensief maaien X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Inboeten dreef X
7a 2,27 Zaadboomgaard Zaadboomgaard Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X

Maaien rondgang (2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X
7b 1,38 Zaadboomgaard Zaadboomgaard Hooien 2X 2X 2X 2X 2X 2X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X (2)X

Maaien rondgang (2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X 2)X
8a 4,48 Akker Loofbos Aanplant houtkant X

Aanplant bomenrij zE langs straat X
Afschuinen gracht 3X
Eggen bosrand X X X X X X X
Knotten X X X X
Ruimen poel Kleine + grote X X

8b 4,52 Akker Loofbos Bebossen X
Eggen bosrand X X X X X X X
Aanplant houtkant X
Graven poel X

8c 3,67 Akker Loofbos Bebossen X
Aanplant bomenrij zE langs straat X
Aanplant houtkant X
Afschuinen gracht X
Aanplant bomen-
groep tKa

Legende:
X = uitvoeren
nz = nazorg
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Bijlage 9: Inrichtingsvoorstel hoogstamboomgaard.
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Bijlage 10: Toegankelijkheidsregeling.

Agentschap voor Natuur en Bos

Besluit van de administrateur-generaal houdende goedkeuring
van de toegankelijkheidsregeling voor het Stadsbos Deinze,

gelegen op het grondgebied van de stad Deinze

DE ADMINISTRATEUR-GENERAAL VAN HET AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS,

Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, artikel 10, gewijzigd bij het decreet van 7
december 2007, artikel 12, gewijzigd bij het decreet van 12 december 2008 en arti-
kel 14, gewijzigd bij de decreten van 12 december 2008 en 30 april 2009;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de
toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, gewijzigd bij Besluit van de
Vlaamse Regering van 3 juli 2009;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2006 tot regeling van specifieke
en aanvullende delegatie van beslissingsbevoegdheden aan het hoofd van het intern
verzelfstandigd agentschap voor Natuur en Bos, art 9, 14°, toegevoegd bij ministeri-
eel besluit van 30 november 2009;

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van het college van burgemeester en
schepenen van de stad Deinze, gegeven op [datum];

Gelet op het gemotiveerde en gunstige advies van de Jeugdraad van Deinze, gege-
ven op 21/10/2014;

Gelet op de opmerkingen en bezwaren geformuleerd tijdens de consultatie van
1/9/2014 tot 1/10/2014;

BESLUIT:

Art. 1. – Toepassingsgebied

1.1. Deze regeling is van toepassing op het Stadsbos van Deinze, gelegen op het
grondgebied van de stad Deinze.

1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de
bijgaande kaarten.
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1.3. De regeling is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in
het kader van het toezicht of het beheer van het gebied.

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

Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen

2.1.  De toegankelijkheid wordt geregeld door bijgaande kaarten met legende, die
integraal deel uitmaken van deze regeling. De gebruiksmogelijkheden en ver-
bodsbepalingen zijn aangeduid met borden in het gebied en aan de ingangen
ervan.

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

Art. 3. – Weggebruikers

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

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

Art. 4. – Zones

4.1. De toegankelijkheid van de speelzone, de hondenzone, alsook de vrij toegan-
kelijke zone (boomgaard), gelegen op het grondgebied van de stad Deinze,
buiten de wegen wordt geregeld als volgt:

4.2. De zones die op bijgaande kaart zijn aangeduid als ‘speelzone’ zijn enkel toe-
gankelijk  voor  spel  door  jongeren  onder  de  18  jaar  en  hun  begeleiders  of
door het jeugdwerk zoals omschreven in artikel 2 van het decreet van 14 fe-
bruari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeente-
lijke, het intergemeentelijke en het provinciale jeugd- en jeugdwerkbeleid.

4.3. De  zones  die  op  bijgaande  kaart  zijn  aangeduid  als  ‘vrij  toegankelijk’
(=boomgaard) zijn toegankelijk voor iedereen.

4.4. In de zone die op bijgaande kaart is aangeduid als ‘hondenzone’, is het toe-
gelaten voor honden om vrij rond te lopen. Buiten deze zone dienen honden
steeds kort aangelijnd te worden, tenzij anders aangegeven.

Art. 5. – Beschermingsvoorschriften

5.1.  Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te
brengen  aan  de  infrastructuur  of  de  planten.  Het  is  verboden  om bloemen,
paddenstoelen, vruchten of noten te plukken of mee te nemen (met uitzonde-
ring  van  noten  of  vruchten  uit  de  boomgaardzone).  Het  is  tevens  verboden
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om in het gebied storende dieren of planten uit te zetten of in te brengen.
Het is verboden geschriften uit te hangen of te verspreiden, afvalstoffen ach-
ter te laten of voorwerpen in de poelen en beken te werpen.

5.2.  De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten
bij georganiseerde activiteiten ondermeer wegmarkeringen die worden aan-
gebracht, binnen de 48 uren na beëindiging van de betrokken activiteit wor-
den verwijderd.

5.3.  Het maken van vuur is verboden in het gehele plangebied.

Art. 6. – Aansprakelijkheid bij ongevallen

6.1.   De schadelijder dient bij  een ongeval  onverwijld aangifte te doen bij  de be-
trokken eigenaar/beheerder, zodat deze gebeurlijk beroep zou kunnen doen
op zijn polis Burgerlijke Aansprakelijkheid.

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

Art. 7. – Onderrichtingen

Toezichthouders zoals  bedoeld in artikel  9.2.  kunnen bezoekers omwille  van
de veiligheid, of met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming
van de wilde flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten zich
gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zo nodig, desnoods met
behulp van de openbare macht, uit het gebied gezet worden.

Art. 8. – Afwijkingen

De beheerder kan toestemming geven voor de organisatie van een occasione-
le activiteit die afwijkt van de artikelen 2 tot en met 4 van deze regeling. In-
dien het een risicovolle activiteit betreft, bedoeld in artikel 2, § 3, van het Be-
sluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegan-
kelijkheid van de bossen en de natuurreservaten, dan moet eveneens een
machtiging worden aangevraagd aan het Agentschap voor Natuur en Bos.
Alle aanvragen tot afwijking moeten tenminste 30 dagen vooraf schriftelijk –
al dan niet d.m.v. een elektronische drager – worden ingediend.

Daarnaast  zijn  alle  gebruiksvormen  met  een  sport-  of  wedstrijdkarakter  of
georganiseerde manifestaties enkel toegestaan mits voorafgaande toestem-
ming van de betreffende eigenaar.

Art. 9 – Handhaving

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

9.2. Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast: de personen die
op grond van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen in-
zake milieubeleid en zijn uitvoeringsbesluiten belast zijn met het toezicht op
de naleving van de natuurbehoudswet, het bosdecreet en het natuurdecreet.
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Art. 10. – Bekendmaking

10.1. Deze regeling wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

10.2. De stad Deinze en het Agentschap voor Natuur en Bos houden deze regeling
ter inzage van de bevolking.

Brussel,

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

Marleen Evenepoel
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Bijlage 11: Consultatieverslag.

Overzicht van de opmerkingen die zijn binnengekomen tijdens de publieke consultatieperiode
van 1 september 2014 tot 1 oktober 2014 (zie aankondiging hieronder) en de verwerking ervan in
het eindrapport.
_____________________________________________________________________________

Openbare consultatie uitgebreid bosbeheerplan
Goed te Parijs - Stadsbos Deinze

Het studiebureau Grontmij heeft, in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos, een uitge-
breid bosbeheerplan opgemaakt voor het Stadsbos van Deinze en het Goed te Parijs. Hierin
worden – in samenwerking met o.a. de stad Deinze, de provincie Oost-Vlaanderen, het Agent-
schap Onroerend Erfgoed, de Vlaamse Landmaatschappij en het Instituut voor Natuur- en Bos-
onderzoek – de krijtlijnen uitgezet voor de verdere ontwikkeling van het gebied en worden de
ingrepen voor de komende 20 jaar vastgelegd. Het beheerplan richt zich in het bijzonder op de
optimalisatie van de diverse groenstructuren en de verdere uitbouw van de boskern. Zowel eco-
nomische, ecologische, sociaal-recreatieve, cultuurhistorische, milieubeschermende, als weten-
schappelijke aspecten werden hierbij in acht genomen.

Uiteraard wordt ook jouw mening op prijs gesteld. Welke invloed oefent of oefende het gebied uit
op de omgeving? Welke rol speelt het bos en het omliggend groen voor het landschapsbeeld en
hoe zou dit in de toekomst er best uitzien?

Van 1 september tot 1 oktober 2014 zal het beheerplan ter inzage liggen en kunnen schriftelij-
ke opmerkingen geformuleerd worden. Op dinsdag 2 september 2014 gaat om 19u30 een in-
formatievergadering door waarop verduidelijking wordt gegeven over het beheerplan. Op dit toe-
lichtingsmoment kan je terecht met al je vragen of suggesties over het bosbeheer van het gebied.

Raadplegen beheerplan: Van 1 september tot 1 oktober 2014.
24/24u:

Website stad Deinze: www.deinze.be
Elke werkdag tijdens de kantooruren:

Agentschap voor Natuur en Bos, Provinciale dienst Oost-Vlaanderen, Vlaams Administratief
Centrum, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70/73, 9000 Gent,
t.a.v. Xavier Coppens, xavier.coppens@lne.vlaanderen.be
Milieudienst stad Deinze, Markt 21, 9800 Deinze,
t.a.v. Dries Bruyneel, milieu@deinze.be

Informatievergadering: Dinsdag 2 september 2014 om 19u30.
Kelder bibliotheek Deinze (ingang via Markt).

http://www.deinze.be/
mailto:xavier.coppens@lne.vlaanderen.be
mailto:milieu@deinze.be
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Van: Vaernewyck - Baetslé [mailto:rudy.vaernewyck@scarlet.be]
Verzonden: donderdag 4 september 2014 22:37
Aan: _Milieu
Onderwerp: bosbeheerplan

Hallo,

Vooreerst wil ik iedereen die actief betrokken is bij het stadbos, feliciteren met dit prachtig initia-
tief.
Hopelijk kunnen alle betrokken partijen meer en meer naar elkaar toegroeien.

Als sporter zou ik graag vragen of in het zuidelijk gedeelte van het stadsbos er geen mogelijkheid
is om een pad aan te leggen, zodat de joggers een omcirkelende beweging kunnen maken.
Nu is er de mooi aangelegde weg in porfier, maar die vertrekt in de Achtmeersstraat en eindigt
op het kruispunt van de Karrewegstraat en Parijsestraat.
Maar dan moet je als jogger op uw stappen terugkeren…
Langs de andere paden is het moeilijk lopen omwille van de poortjes.
Ik dacht dat er langs de Parijsestraat een fiets- en wandelpad zou komen,  wat een ideaal pad
zou zijn zowel voor de joggers en fietsers.

Als wandelaar vind ik de banken in het zuidelijk gedeelte niet zo ideaal geplaatst.
De meeste banken kijken uit op een omheining, behalve die in de Achtmeersstraat.
Een prachtig uitzicht heb je bijvoorbeeld op knuppelpaden, die boven de omheiningen uitkijken.

En tenslotte wou ik nog opmerken dat sommige wandelpaden nogal drassig zijn.
Er werd een poging ondernomen om door enkele stukken boomstam op deze plaatsen te leggen
men zonder natte wandelschoenen er doorheen komt, maar deze zijn te beperkt.
Mocht het mogelijk zijn om er nog een paar stukken aan toe te voegen, dan zou dit het probleem
grotendeels oplossen.
Deze methode kan op andere natte stukken ook gebruikt worden.

In elk hartelijk dank voor de inzet van velen om hier in Deinze een kleine groene long te creëren.

Rudy Vaernewyck
Achtmeersstraat 18
9800 Deinze

Antwoord: Er komt een ruiterpad parallel aan Parijsestraat en dit zal ontdubbeld worden met een
wandelpad, zodat een wandellus gemaakt kan worden.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

mailto:rudy.vaernewyck@scarlet.be
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Van: Els Van Deynse [mailto:els.vandeynse@gmail.com]
Verzonden: maandag 29 september 2014 13:08
Aan: _Milieu
Onderwerp: blotevoetenpad

Beste,

Dit weekend hebben wij een wandeling gemaakt in Gentbrugge in het vernieuwde
deel van de Gentbrugse meersen.
Daar is ook een blotevoetenpad aangelegd en de kindjes vonden dit super leuk!
http://www.gent.be/gentbrugsemeersen

Het is maar een ideetje maar zou dit eventueel ook realiseerbaar zijn in het stadsbos
in Deinze?

Met vriendelijke groeten,
Els

Antwoord: Dergelijke activiteiten zullen kunnen plaatsvinden in het speelbos.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Van: Info . [mailto:info@cenpotech.be]
Verzonden: maandag 29 september 2014 18:07
Aan: _Milieu
Onderwerp: Goed te Parijs - Stadsbos Deinze - T.a.v. Dries Bruyneel

Geachte,

Met deze mail wensen wij te reageren op het bosbeheerplan stadsbos Deinze. Onze enige op-
merking is het feit dat zoveel verkeer  aan hoge snelheid gebruik maakt van de Parijsestraat en
de Krekelstraat. Nog steeds gebruikten veel vrachtwagen de Parijsestraat als sluipweg van en
naar de E17. Het is een hele heksentoer om als voetganger Astene Dreef of het Boswachters-
dreefje veilig te bereiken komende vanaf de andere kant van het dorp. Auto’s razen langs je heen
zonder te vertragen. Zelfs niet ter hoogte van het zebrapad en kasseistrook aan Astene Dreef.
 De talrijke remsporen zijn getuigen. Dit kan toch de bedoeling niet zijn van een wandelgebied of
speelterrein voor kinderen?

Darline Beyens
Parijsestraat 44
B-9800  Deinze
Tel.:  +32 9 386 81 23
Fax.:  +32  9 380 24 99
Email: info@cenpotech.be

Antwoord: Dergelijke aanpassing zal i.k.v. de landinrichting voorzien moeten worden.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

mailto:els.vandeynse@gmail.com
http://www.gent.be/gentbrugsemeersen
mailto:info@cenpotech.be
mailto:info@cenpotech.be
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Van: françois demuynck [mailto:francescopico@hotmail.be]
Verzonden: dinsdag 30 september 2014 17:58
Aan: TED - Jacobs Jasmine
Onderwerp: RE: jasmine.jacobs@deinze.be has sent you a file via WeTransfer

hallo,khad geen tijd meer om volledige dossier te bestuderen(mea culpa) ;maar toch enige op-
merkingen: betreffende de3 percelen (redelijk)oud bos langs astenedreef ,daar ik alleen deze
percelen al vele jaren bezoek.(twee flankerende percelen gescheiden door dreef ,die reeds
openbaar bezit waren, en een derde perceel (moerasbos),grenzend aan perceel 1.
Perceel 1/
Dit perceel  vertoont qua bomen merkwaardige mix van uitheems(p.serotina,Q.rubra,...) en in-
heems(ruwe en zachte berk, eik, lijsterbes ,esp,in de hoek(rich kerkhof) een bijzondere knotwilg,
die zeker vrijgesteld dient te worden.Langs de dreef en kleine groep olmen(1kloon).(waarover
verder meer)
Excuus dat ik dus nie weet hoe jullie dit bos gaan beheren, maar mijns insziens is dit dus een
supreme gelegenheid om te bestuderen hoe een bos dat een hele tijd door am.vogelkers was
gedomineerd zich toch na verloop van tijd(enkele decennia)spontaan heeft omgevormd tot een
mix met andere (inheemse) bomen, en dat deze soort er verder zal verminderen ten voordele
van eik ,esdoorn,haagbeuk(?),europeze vogelkers(?) en andere.Ook de struikenstratus zal zich
van nu voort sterker ontplooien(vuilboom,hazelaar,kamperfoelie).
Heel merkwaardig is het verschil met perceel twee, waar veel minder voglkers groeit;maar zeer
gedomineerd wordt door inheemse braam(die in  p.1 volledig ontbreekt).
Zo'n mooi contrasterende ondergroei in twee flakerende bosjes is natuurlijk een opsteker voor
biodiversiteit(perceel 1:rijker aan paddesoelen en mossen en p2 aan vogels).
Ik reaiseer me dat m'n woord een kwartier voor ultimatum niet veel invloed meer kan herb-
ben,maar voor perceel 1 opteer ik dus voor nietsdoen(ook omwille van de vele grachten die het
voor moderne bosbouw moeilijk maakt).
De oude am.eikestoven centraal  in principe hoeven in deze context ook nie gekapt;ze zaaien er
zich tevens ook niet uit.
Dus : voor gans dit perceel ,in functie van gunstige ontwikkeling:geen kapping,ook lieftst  nie aan
de rand van de dreef(ook de lorken niet,want:"doen ze iets of iemand kwaad")in functie van de
spontane gunstige ontwikkeling.

Perceel 2:Ook in dit perceel zou ik niet kappen,ook nie aan de rand van dreef
In de achterste rechterhoek(gezien vanuit dreef terug een olmerelikt,waarover later meer .
Perceel3:ken ik niet want prive/OP biodiversiteitvlak zeer veel potenties:
Een heel mooi moerasbos,wat wellich de laatste jaren jammergenoeg ietwat verdroogt .Zeer dik-
ke ruwe berken en aan de rand wat veenmos.
Hakhoutbeheer aaan rand met dreef is ,als ik koen maes goed heb verstaan,voorzien:maar om
de integriteit van dreef met de 3 door mij hier aaangerhaalde pervcelen nie te veel in gedrang te
brengen, is een uitdunningsgewijs hakhout eerder aan te raden(wat welicht jullie plan was).

De olmen:ik vrees dat deze boom in d uitgebreide studie van grontmij over het hoofd is gezien:
Op drie plekken komt ie voor:op de twee reeds aangehaalde plekken.,en ook aan(beide?)kanten
van begin dreef(kant deinze).
De olm op deze sites kan als archeophyt worden beschouwd,want strcto sensu hoort hij op deze
bodems niet thuis. Net als populieren tot onlangs,werd hij vroeger(voorW.O.1)veel gekweekt en
aangeplant,en later kon hij in het landbouwsfeertje(door mestbodemaanrijking) blijven gedijen.
In feite een beetje als de schietwilg die zich aan op de grens van bodemkundig ongeschikte ge-
bieden met landbouwgebied toch uitzaait en oud wordt.
Dus: aandacht voor deze cultuurarcheophyt!

Ook de merkwaardige knotwilg in hoek van perceel 1(reeds aangehaaald) verdient aandacht.

Verder / de nieuw aangeplante percelen:zoveel mogelijk de boswilgen laten staan(wat inzaai
vanp.serotina verhindert) en tevens de vestiginegen van esp ontplooiingskans geven,tevens
brem en andere wilgen.

mailto:francescopico@hotmail.be
mailto:jasmine.jacobs@deinze.be
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Waarom kiezen
 jullie uit zo'n rigide soortenlijst:waarom geen haagbeuk :deze zal het gegarandeerd goed doen.
Dus mijn stelling is: het aangeplante bos voorlopig zo dicht mogelijk houden(met uitzondering
uiteraard van hooilanden of graslanden), oa in funcite van am.vogelkers maar ook van (eveneens
invasieve en nochtans inheemse!)bramen.
Graag doe ik met mensen van Deinze milieudienst,of  oost vlaamse natuur en bos nog eens de
toer;als jullie daar interesse voor hebben ;uiteraard wetende dat er dan nog enkel over details
gepraat kan worden.

Sorry ,door mn late schrijven komt mn mening nie goed tot zijn recht;het natuurbeleid zit wat ver-
strikt in en 'overbeheer' logica.In feite moet gans het natuurbehoudmidden zich hierover eens
bezinnen.Financiele motivaties(hakhout) mogen uiteraard geenszins een rol spelen,alhoewel ik
natuurlijk nie tege hakhout op zich ben(als de kans op bramenverruiging nihil is,wat MISSCHIEN
voor perceel drie het geval is).
Eventueel tot ziens en bedankt voor telefonische  ne emilhulp.
Groeten
francois demuynck
Misschien tot ziens

Antwoord: Er wordt gestreefd naar een optimale benutting van het plangebied door verscheidene
gebruikersgroepen, waarbij ook de biodiversiteit wordt verbeterd. Wat betreft de Amerikaanse
vogelkers, wordt hier gekozen voor het bestrijden van de soort en wel binnen een korte tijdspan-
ne om eventuele vestiging en dominantie van naburige percelen uit te sluiten. Dit is het meest
kostenefficiënt en biedt de beste kansen voor (inheemse) bosverjonging. De oude bomen kunnen
staande sterven en alzo nog een ecologische rol spelen.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Van: bracke-uyttersprot@skynet.be [mailto:bracke-uyttersprot@skynet.be]
Verzonden: dinsdag 30 september 2014 21:15
Aan: _Milieu; TED - Bruyneel Dries
Onderwerp: bemerkingen bij beheersplan stadsbos

Dag Dries,

hierbij nog op de valreep enkele bemerkingen, die wellicht elders al zijn geformuleerd:

- wandelpad langs Parijsestraat: recent werd dit pad verbeterd, zodat je van de Karrewegstraat
veilig langs de Parijsestraat tot aan de dreef naar Nieuwgoed te Parijs kunt. Waarom moet dit
pad nu verlegd worden ?  Zeker belangrijk voor wandelaars en joggers zodat een circuit mogelijk
is
- nieuwe dreef tussen bos aan Astenedreef en bosje Krekelstraat moet zeker bestaan uit twee
bomenrijen met tussenin wandel- en fietspad. Een belangrijke ecologische verbinding tussen
beide bossen.
- langs Krekelstraat tussen dreef naar Nieuwgoed te Parijs en bestaande bosje aan Krekelstraat
moet er plaats worden voorzien voor bomenrij of houtkant zodat er ook hier een ecologische ver-
binding is.

Voorts ziet dit beheersplan er voor ons prima uit !!

met vriendelijke groeten,

Wim

mailto:bracke-uyttersprot@skynet.be
mailto:bracke-uyttersprot@skynet.be
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Antwoord: Er wordt maximaal rekening gehouden met deze opmerkingen (zie ook vorige ant-
woorden). Een deel zal echter buiten het kader van de beheerplan gerealiseerd moeten worden.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

contactpersoon ons kenmerk uw kenmerk datum
G. Vandekerckhove JR 2014/001 28 oktober 2014
0472/530633
geoffrey.vandekerckhove@vdkgeof.be

Advies uitgebreid bosbeheersplan Stadsbos Deinze

Geachte

Het uitgebreid bosbeheersplan Stadsbos Deinze, de visie van dit beheersplan waarin reke-
ning wordt gehouden de ecologische, sociale, educatie, cultuurhistorische, wetenschappe-
lijke, milieubeschermende en economische facetten en de beheersmaatregelen waarbij de
focus ligt op onderhoudsarme en natuurlijke processen, bosbeheer, beheer open ruimte en
KLE’ s, landschapswaarden en recreatiemogelijkheden, werden op de Algemene Vergade-
ring van de Stedelijke Jeugdraad d.d. 21.10.2014 toegelicht en besproken.

De Algemene Vergadering van de Stedelijke Jeugdraad verklaart zich akkoord met de voor-
opgestelde visie, beheersmaatregelen en de indeling van de recreatiezones. De jeugdraad is
evenwel van mening dat er rekening moet gehouden worden met de noden van de jeugd-
verenigingen en de noden en wensen van spelende kinderen in het algemeen.

De Algemene Vergadering van de Stedelijke Jeugdraad vraagt aandacht voor onderstaande
actiepunten:

-Speelelementen als heuvels en buizen
-In het kader van het afvalbeleid: vuilnisbakken aan de ingang van het bos en een
onderhoudsreglement
-In het kader van veiligheid: een buffer tussen het speelbos en de straatzijde.
-Kampvuurplaats
-Kampeerplaats
-Boomhut/uitkijkpost
-Drinkfontein
-Schuilhut
-Onkruidbeheersing zodat spelen echt mogelijk blijft
-In het kader van een speelbeleid: communicatie naar de omwonenden toe waarin
duidelijk gesteld wordt dat kinderen en jongeren het recht hebben om in het speel-
bos te spelen en te exploreren.
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JNM Leievallei (Jeugdbond voor Natuur en Milieu) is wegens een steeds hoger wordend
ledenaantal op zoek naar een nieuw lokaal op grondgebied Deinze. De Algemene Vergade-
ring Van de Stedelijke Jeugdraad wil de vraag voor een nieuw lokaal graag aan het bosbe-
heerplan toevoegen. Het lokaal zou perfect gelegen zijn in het stadsbos, zowel naar bereik-
baarheid van de leden van JNM toe als voor hun naam als groene jeugdbeweging. Het zou
ideaal zijn voor JNM om een duurzaam, in de omgeving passend lokaal te hebben in een
groene omgeving.

De Algemene Vergadering van de Stedelijke Jeugdraad d.d. 21.10.2014 verleent unaniem
een positief advies over het uitgebreid bosbeheersplan Stadsbos Deinze, zoals in bijlage.

De Algemene Vergadering van de Stedelijke Jeugdraad vraagt het stadsbestuur blijvend
aandacht te hebben voor het betrekken van de Stedelijke Jeugdraad bij de verdere uitwer-
king van de vooropgestelde doelstellingen en acties betreffende dit uitgebreid bosbeheers-
plan Stadsbos Deinze.

Namens de jeugdraad,

Geoffrey Vandekerckhove
Voorzitter jeugdraad

Antwoord: De aanleg van het speelbos zal pas kunnen gebeuren in de 2e fase van de ruilverka-
veling, wanneer ook de gronden nabij De Ceder verworven zijn. Qua inrichting zal sowieso aan-
dacht gaan naar veiligheid, ontsluitingsmogelijkheden en de noden van de verschillende gebrui-
kersgroepen. Ondermeer om deze redenen is een vuurplaats niet mogelijk, maar wordt er wel
voorzien in de aanleg van een speelheuvel en een houtkant langsheen de weg. Gelet op het feit
dat het een boszone betreft, wordt er geen infrastructuur aangelegd; maar wordt natuurbeleving
aangemoedigd zonder “hulpmiddelen” zoals buizen of drinkfonteinen (horeca en lokalen zijn
aanwezig in De Ceder).
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Bijlage 12: Kaartenlijst.
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Kaart 4: Kaart 1.4: Bestemming volgens het gewestplan
Kaart 5: Kaart 1.5: Beschermingszones
Kaart 6: Kaart 1.6a: Landschapsatlas
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