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1. INLEIDING 

1.1 Statuut 
Op 26 april 2005 werd bij Ministerieel Besluit het bosgebied Bellebargiebos als bosreservaat aangewezen. In 
Bijlage 1 is het besluit van de aanwijzing en de afbakening van het bosreservaat gevoegd. 

Volgens het MB heeft het bosreservaat een oppervlakte van 77ha 87a 84ca (MB 26/04/2005). 

 

In de noordwesthoek van het bosreservaat zijn er 4 kadastrale percelen gelegen die in eigendom zijn van het 
Agentschap voor Natuur en Bos, in totaal betreft het 0,57 ha. Op korte termijn zullen deze percelen bij het 
bosreservaat gevoegd worden en ze maken dan ook integraal onderdeel uit van dit beheerplan. De 
oppervlakte van het volledige bosreservaat zal dan 78,78 ha bedragen 

1.2 Aanleiding 
In overeenstemming met art. 25 van het Bosdecreet dat bepaalt: ‘voor elk bosreservaat dient een beheerplan of een 
nieuw beheerplan te worden opgesteld binnen een periode van drie jaar, die aanvangt op de datum van het besluit tot 
erkenning’ werd ESHER bvba door het Agentschap voor Natuur en Bos (Overeenkomst Nr. BHP/BRV Oost-

Vlaanderen en Antwerpen/B&G/13/2006 – 1 april 2007) aangeduid om het beheerplan voor het bosreservaat 
Bellebargiebos op te stellen. 

Dit beheerplan volgt de inhoudstafel, opgenomen in het uitvoeringsbesluit betreffende de bosreservaten (BS 

27/05/1993). 

Het beheerplan wordt opgesteld voor een periode van 20 jaar (2009-2028). 
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2. IDENTIFICATIE 

2.1 Eigendomsstatuut en identiteit 
Het bosreservaat Bellebargiebos is gelegen op de grens tussen de gemeenten Waarschoot en Kaprijke en 
wordt door de Burggravenstroom, die echter zelf geen onderdeel uitmaakt van het bosreservaat, doorsneden. 
De totale oppervlakte van het bosreservaat bedraagt 78,78 ha (inclusief uitbreiding) en het bos is eigendom van 
het Vlaams gewest.  

Eigenaar 
Vlaams Gewest 

Agentschap voor Natuur en Bos, Centrale diensten 

Koning Albert II-laan 20, bus 8 
1000 Brussel 

Verantwoordelijke beheerder 
Agentschap voor Natuur en Bos, Regio Oost-Vlaanderen Noord 

Celverantwoordelijke: Eric Peyskens 

o Regiobeheerder:  Tom Maes 

Gebroeders Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent 
Tel.: 09/265.4.85 – Fax: 09/265.45.81   email: tom.maes@lne.vlaanderen.be 

o Boswachter: Kurt Van Poecke 

GSM: 0479/679.545     email: kurt.vanpoecke@lne.vlaanderen.be 

2.2 Kadastraal overzicht 
Het bosreservaat is gelegen op het volgende kadastrale plan: Kaprijke 2e afdeling, sectie B en C en Waarschoot 1ste 
 afdeling, sectie B. 

De kadastrale percelen en hun oppervlakte zijn vermeld in Tabel 1. Het kadastraal plan is weergegeven op 
Kaart 2.1. De kadastrale legger is weergegeven in Bijlage 1. De percelen in het grijs aangeduid, zijn de 4 
kadastrale percelen van de uitbreiding van het bosreservaat. 

Perceelnummer Bestandsnummer Oppervlakte (m²) Terreintype 

 Kaprijke 2e afdeling, sectie B 
1338 13a 1352 bos 
1339 13a 1253 bos 
1340 1a 844 bos 
1341 1a 914 bos 
1342 13a 1418 bos 
1343 13a 1455 bos 
1345 1b 1350 bos 
1346 2a 1104 bos 
1350 11b + deel 11c 6870 bos 
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1351 12a 2485 bos 
1386 12a 8912 bos 
1424 dreef 5637 dreef 
1432 28a 18906 bos 

Kaprijke 2e afdeling, sectie C 
1296 29a 1632 bos 
1297 29a 6437 bos 
1298 29a 11446 bos 

Waarschoot 1ste afdeling, sectie B 

265a 24a 19615 bos 

277 parking 611 parking 

279 25a 3466 bos 

280 25a 4830 bos 

280/2 24a 1404 bos 

281 24a 10096 bos 

282 24a 9759 bos 

283 26a + 26b 1244 bos 

284 25a 3775 bos 

285 26a 2693 bos 

286 25a 9939 bos 

287 25a 8511 bos 

288 26a 13642 bos 

289 26c 5714 bos 

290 26b 9924 bos 

309 26c 2101 bos 

323 dreef 2476 dreef 

334a 27a 4148 bos 

336a 27a 19641 bos 

337 18a +20a 81906 bos 

338 23a 20455 bos 

339 22a 22450 bos 

340 21a 738 bos 

341 21a 4059 bos 

342 19a 38602 bos 

343 16a+16b+16c 39821 bos 

344 17a 30599 bos 

345a 28a 34 bos 

361 dreef 13479 dreef 

727 3a+4a+4b+4c 131993 bos 

731 5a 18856 bos 

732 6a 36859 bos 

733 8a 732 bos 

734 8a 7880 bos 

735 7a 6606 bos 

736 9a+9b 40802 bos 

737 10a 33312 bos 

739a 2a+11a+11b+12a 28098 bos 

741a 2a 3078 bos 
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742a 2a 3222 bos 

743 1b 2574 bos 

744 1a+1b 3319 bos 

745a 1a 751 bos 

746a 1a 2102 bos 

747 1a 3393 bos 

748 1a 4243 bos 

Tabel 1:   kadastrale percelen en hun oppervlakte van het bosreservaat Bellebargiebos 

De totale oppervlakte van het bosreservaat bedraagt 78,78 ha.  

In dit beheerplan is er t.o.v. de afbakening van het MB van 26/04/2005 volgende aanpassing: de kadastrale 
percelen 1338, 1339, 1342 en 1343 (samen bestand 13a) maken onderdeel uit van het bosreservaat. 

2.3 Administratieve en geografische situering 

 
Figuur 1:  situering van het bosreservaat Bellebargiebos (schaal 1/50.000 – NGI, 1994) 

Het bosreservaat Bellebargiebos, ook gekend als de ‘Kwadebossen’, ligt net ten zuiden van de zandrug 
Maldegem-Stekene, die ter hoogte van het bosreservaat deels met naaldhout bebost is. Het 250 ha bosgebied 
‘Het Leen’ ligt op ongeveer 3 km ten westen van het bosreservaat.  

Het bosreservaat Bellebargiebos ligt in de provincie Oost-Vlaanderen en meer specifiek ten zuiden van het 
dorp Lembeke (Kaprijke) en ten noordoosten van de dorpskern van Waarschoot. De gemeentegrens tussen 
Waarschoot (in het zuiden) en Kaprijke (in het noorden) loopt door het noordelijk deel van het bosreservaat.  
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Het bosreservaat is gelegen tussen de straat Oostmoer-Bellebargie in het zuiden, een verhard pad in het 
oosten, akkerlanden in het westen en bos en de Burggravenstroom in het noorden.  

Onder meer op Kaart 3.4 is de afbakening van het bosreservaat weergegeven. 

Het bosreservaat is gelegen in de ecoregio van de Pleistocene riviervalleien en meer specifiek net op de 
grens tussen het Noord-Vlaams dekzandruggendistrict en het Pleistocene riviervalleiendistrict.  

 
 Figuur 2:  ligging van het bosreservaat in de ecoregio Pleistocene riviervalleien 

In de omgeving van het bosreservaat bestaat het landgebruik in het oosten uit graslanden, in het westen uit 
akkers en in het noorden vooral uit bos. De streek is vrij bosarm en de overige bossen bestaan vooral uit 
homogene naaldhoutaanplantingen op voormalig heidegebied. De aanwezigheid van de zandrug net ten 
noorden zorgt wel voor kwelindicaties ten noorden van de Burggravenstroom.  

2.4 Bestemming volgens gewestplan 
Op Kaart 2.2 is de afbakening van het bosreservaat op het gewestplan weergegeven. 

Nagenoeg het volledige bosreservaat is op het gewestplan ingekleurd als bosgebied.  
Volgens de omschrijving van het gewestplan zijn bosgebieden: beboste of de te bebossen gebieden, bestemd voor het 
bosbedrijf. Daarin zijn de gebouwen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van en het toezicht op de bossen, evenals jagers- 
en vissershutten toegelaten, op voorwaarde dat deze niet kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk. 

Enkel de dreef ter hoogte van bestand 26c en de parking in het zuiden zijn gelegen in landschappelijk waardevol 
agrarisch gebied.  

Een deel van het noordelijk deel van het bosreservaat (bestanden 11b, 11c 12a, 28a en 29a) is gelegen in gebied 
met overdruk waterwinningsgebied.  

Het bosreservaat is omgeven door bosgebied of landschappelijk waardevol agrarisch gebied en er kan worden 
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gesteld dat zowel de bestemmingen in als rond het bosreservaat mogelijkheden bieden om de functie als 
bosreservaat ten volle te kunnen ontwikkelen. Het agrarisch gebied rond het bosreservaat is niet herbevestigd 
als agrarisch gebied (Omzendbrief RO/2005/01). 

2.5 Ligging in of nabij speciale beschermingszones 

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

verzekeren. 

De afbakening van het Habitatrichtlijngebied is weergegeven op de Kaart 2.3. 

Het bosreservaat situeert zich met uitzondering van de noordwestelijke hoek binnen het 
Habitatrichtlijngebied BE2300005 ‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen, oostelijk deel’ (3.377 ha) en 
meer specifiek in het deelgebied 4. Dit deelgebied is 76 ha groot en omvat het grootste deel van het 
Bellebargiebos. 

In het volledige Habitatrichtlijngebied ‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen, oostelijk deel’ zijn 12 
habitattypes, waarvan 1 prioritair, van Bijlage I van de Habitatrichtlijn aanwezig (zie voor toelichting 

habitattypes, Decleer K. 2007). Het gaat om de volgende 12 habitattypes (de habitattypes, of relicten ervan, die in het 

bosreservaat zelf voorkomen, zijn in het vet  en grijs aangeduid): 

BE2300005  Bossen en heiden van zandig Vlaanderen, oostelijk deel 
Habitats BWK-codes 
2310 Psammofiele heide met Calluna en Genista  
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen  

3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Littorelletalia 
uniflorae en/of Isoëto-Nanojuncetea 

 

3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrocharition  
4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix  

4030 Droge Europese heide  

6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige bodem en kleibodem (Molinion 
caeruleae) 

 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones  

9120 Atlantische zuurminnende Beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei 
(Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) 

qs, fs 

9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese Wintereikenbossen of Eiken-Haagbeukenbossen 
behorend tot het Carpinion betuli 

 

9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur  
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91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 
incanae, Salicion albae) 

vn 

Planten  

1831 Drijvende waterweegbree  

Amfibieën  

1166 Kamsalamander  

Tabel 2:  habitattypes en soorten  voorkomend in het Habitatrichtlijngebied BE2300005 

A) Habitats voorkomend in het bosreservaat Bellebargiebos 

Het habitattype 9120 of Zomereiken-Beukenbos, is het overheersende type in het bosreservaat en komt over 
grote delen in matig tot goed ontwikkelde vorm voor. In kleine oppervlakte en sterk gedegradeerd is nog 
prioritair habitat 91E0 onder de vorm van Elzenbroekbos aanwezig.  

De bermen langs de Sint-Jansdreef vertonen duidelijke kenmerken van habitattype 6430 of nitrofiele 
boszomen. Ook de open zone op de noordrand van de Burggravenstroom (behoort niet tot het eigenlijke 

bosreservaat) valt onder dit habitattype. Gezien de beperkte omvang van het voorkomen van dit type binnen 
het bosreservaat zelf wordt het niet verder besproken.  

De verschillende habitattypes zijn weergegeven op Kaart 3.8. 

Habitats in het bosreservaat Bellebargiebos (met beschrijving bedreigingen, beheer en herstelmogelijkheden naar 

Sterckx G. & Paelinckx D., 2003 en Decleer K., 2007): 

9120  Atlantische zuurminnende Beukenbossen met ondergroei van Ilex of Taxus  

Voorkomen 
Een subtype Zomereiken-Beukenbos, dat het natuurlijk bostype is op zwak lemige zandgronden, komt 
over nagenoeg het volledige bosreservaat (74 ha) voor. In de boomlaag zijn Beuk en Zomereik 
dominant aanwezig en in de kruidlaag is de typerende dominantie met Adelaarsvaren en bramen 
duidelijk aanwezig. Beperkt komen de kensoorten Dalkruid, Gewone salomonszegel, Wilde 
kamperfoelie en Bleeksporig bosviooltje voor. Het bosreservaat is één van de weinig goed ontwikkelde 
bossen van dit type in Vlaanderen. Door het verwijderen van een deel van de exoten kan de kwaliteit 
van dit bostype verbeterd worden.  

 Bedreigingen 
• Dit bostype is extreem gevoelig voor eutrofiëring en verzuring door atmosferische deposities en voor in-

spoeling van nutriënten van hoger gelegen plateaus en aangrenzende akkers. 
• Overwoekering van de struiklaag door Amerikaanse vogelkers, Amerikaans krentenboompje, Rododen-

dron. 
• Bodemerosie en/of bodemcompactie door intensieve recreatie of exploitatie (vooral Gierstgras-Beukenbos).  
• Aanplanten van exoten (naaldhout, Amerikaanse eik enz.) of monotone jonge beukenaanplantingen.  
• Grootschalig en/of intensief kapbeheer met grondbewerking, heraanplant en overexploitatie leiden tot habi-

tatdegradatie met weinig oude bomen en dood hout en een zwakke structuurontwikkeling. 
• Versnippering. 
• Een te hoge wildstand (Ree) bemoeilijkt natuurlijke verjonging. 

Regulier beheer 
Dit habitattype komt in aanmerking voor verschillende bosbeheervormen. 
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Een klassiek hooghoutbeheer, dat aan de voorwaarden van een duurzaam multifunctioneel bosbeheer voldoet, en 
dat rekening houdt met de natuurlijke karakteristieken en vereisten van het bostype, kan verenigbaar zijn met het 
behoud en de ontwikkeling van het habitattype. In een aantal specifieke situaties (rijke uitgangssituatie, kwetsbare 

zones, belangrijke potenties) is evenwel een aangepast beheer dat zich volledig toespitst op de aanwezige specifieke 
natuurwaarden wenselijk of zelfs noodzakelijk om kwalitatief duurzaam behoud en ontwikkeling te garanderen. 
Specifieke beheermaatregelen omvatten o.a. zoom- en mantelbeheer, open-plekken-beheer, exotenbestrijding, 
vrijstellen van soorten die onderdrukt worden door een dicht beukenscherm en maximaal behoud van dikke 
bomen en dood hout. 
Andere mogelijke bosbeheervormen in dit habitattype zijn nietsdoen-beheer, middelhout- of hakhoutbeheer. Bij 
deze laatste vorm verdwijnt Beuk uit de boomlaag, wat het niet toepasbaar maakt in het Milio-Fagetum. Dit type is 
omwille van zijn hoge gevoeligheid voor degradatie, weinig tot ongeschikt voor bosbegrazing (enkel 

seizoensbegrazing bij sterke verbraming, of zeer extensieve begrazing van zeer grote terreinen, waarbij ook open terrein mee is 

ingerasterd).   

Herstel- en ontwikkelingskansen 
Herstel en ontwikkeling van waardevolle bostypen vereisen het verminderen van de atmosferische depositie en 
luchtvervuiling en het instellen van bufferzones rondom het bos. Herstel van een meer natuurlijk bostype is 
mogelijk door natuurlijke successie of actieve omvorming van exoten- en monotone dichte beukenaanplanten naar 
bossen met een meer natuurlijke structuur en samenstelling, met bijzondere aandacht voor dikke bomen en dood 
hout. Bestrijding van Amerikaanse vogelkers (en in sommige gevallen ook Amerikaanse eik, Amerikaans krentenboompje, 

Rododendron e.a. exoten) is een basisvereiste om een succesvolle omvorming te realiseren of spontane successie kans 
op succes te geven. Tevens is het herstel en de ontwikkeling van een voldoende grote, aaneengesloten 
bosoppervlakte wenselijk,  door bosuitbreiding of verbinding van bestaande bossen. 

91E0* Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion-Glutinoso-incanae) – prioritair 
habitat 

Voorkomen 
Het Bellebargiebos was in het verleden heel wat natter. Toen was het subtype Elzenbroekbos (Alnion 

glutinosae) van dit prioritair habitat in veel grotere oppervlakte aanwezig. Relicten daarvan zijn hier en 
daar nog op te merken door restanten van elzenhakhout 
langs de rabatten.  

In de kwelzones, vooral ten noorden van de 
Burggravenstroom, komen nog elementen voor van het 
subtype Mesotroof broekbos (Carici elongatae-Alnetum) met 
o.a. de kensoort Elzenzegge. Door de verdroging is dit 
subtype in belangrijke mate gedegradeerd en wordt 
bijvoorbeeld het bestand 13a gedomineerd door bramen 
en brandnetel. Ten zuiden van de Burggravenstroom 
komt het voedselrijke subtype Ruigte-Elzenbos 
(Macrophorbio-Alnetum) slechts fragmentarisch voor in o.a. de bestanden 21a (langs de grachtjes) en 27a en 
op de zuidwestelijke rand van het bosreservaat. In bestand 26c (0,47 ha) en kleine delen van bestand 27a 
komt een matig ontwikkelde vorm van het Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum) voor. In de 
kruidlaag van deze oude populierenaanplant zijn Bosanemoon en Speenkruid talrijk aanwezig en is er 
verjonging van Es en Zwarte els.  

foto: Bosanemonen in bestand 26c 
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Door een ingrijpende verhoging van het grondwaterpeil zou dit prioritair habitattype zich beduidend 
(meerdere hectaren) kunnen uitbreiden. 

Bedreigingen 
• Verdroging door waterwinning, inpoldering, drainage of ontwatering, watervervuiling, aanrijking en versto-

ring van de bodem met verruiging tot gevolg; 
• Beekruimingen zorgen voor ophoging van oevers en verstoring van de hydrologie en bodem; 
• Door rechttrekking, verbreding en oeverversteviging wordt de natuurlijke dynamiek van de waterloop gewij-

zigd, evenals door hydrologische wijzigingen in het bovenstrooms gebied; 
• Verlies aan soortenrijkdom door versnippering; 
• Gevoelig voor intense recreatie maar voor doorsnee recreant weinig interessant; 
• In het verleden werden veel waardevolle structuur- en soortenrijke alluviale en broekbossen omgevormd naar 

intensieve, economisch georiënteerde populierenaanplanten. Dit ging gepaard met drainage, kaalslagpraktij-
ken en korte omlooptijden met grote exploitatieschade en een sterke degradatie door soortenverlies, homoge-
nisering en structuurverlies. 

Regulier beheer 
• Het uitwendig beheer is voornamelijk gericht op het behoud van goede kwaliteit van grond- en oppervlakte-

water, natuurlijke waterpeilen en een natuurlijke overstromingsdynamiek.  
• Door de zeer hoge kwetsbaarheid is het behoud van deze bostypes moeilijk te combineren met een klassiek, 

economisch rendabel multifunctioneel bosbeheer.  
• Het regulier beheer bestaat uit nulbeheer of kleinschalig hakhoutbeheer.  
• Natte varianten zijn ongeschikt voor begrazing. Drogere vormen zijn gevoelig voor begrazing. 

Herstel- en ontwikkelingskansen 
Gedegradeerde bossen kunnen hersteld worden door herstel van de waterkwaliteit, natuurlijke waterpeilen en 
rivierdynamiek. Met populieren ingeplante bossen kunnen worden hersteld door spontane successie waarbij de 
populieren vanzelf afsterven.  

B) Dieren en planten voorkomend in het bosreservaat Bellebargiebos (Bijlage 2 en 4) 

In het betreffende Habitatrichtlijngebied is er 1 faunasoort (Kamsalamander) en 1 vaatplant (Drijvende 

waterweegbree) van de Bijlage 2 van de Habitatrichtlijn vermeld (zie Tabel 2). Beide soorten komen met 
zekerheid niet voor in het bosreservaat. 

In het bosreservaat komen verschillende soorten vleermuizen voor van Bijlage 4 van de Habitatrichtlijn, 
namelijk Dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus), Franjestaart (Myotis nattereri), Watervleermuis (Myotis 

daubentoni), Baardvleermuis (Myotis mysticanus) en Gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus). De soorten van 
deze bijlage zijn soorten van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. 
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2.5.2 Vlaams Ecologisch Netwerk 
Het Vlaams Ecologisch Netwerk of kortweg het VEN is een samenhangend, georganiseerd geheel van gebieden van de 
open ruimte met natuur als hoofdfunctie waarin een specifiek beleid inzake natuurbehoud wordt gevoerd. Dit 
natuurgerichte beleid is gebaseerd op de kenmerken en elementen van het natuurlijke milieu, de onderlinge samenhang 
tussen de gebieden van de open ruimte en de aanwezige en potentiële natuurwaarden.  

Het VEN wordt opgebouwd uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO) 
waarvoor een natuurrichtplan dient opgemaakt te worden. Binnen het studiegebied komen enkel GEN voor. 

Het GEN (Grote Eenheid Natuur) bestaat uit gebieden die hetzij natuurelementen over een oppervlakte van minstens de helft van het 
gebied bevatten, hetzij een specifiek natuurelement met een hoge natuurkwaliteit bevatten. Het GEN bestaat dus uit nu al belangrijke 
natuurgebieden. Binnen het GEN neemt de administratieve overheid de nodige maatregelen om de natuur en het natuurlijk milieu te 
behouden bij voorrang t.o.v. de andere functies.   

Bij de eerste afbakening van het VEN (Besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2003) werd het volledige 
bosreservaat als GEN opgenomen bij het VEN onder de benaming ‘Het Bellebargie en Het Leen’. Zie Kaart 
2.3. 

Binnen het bosreservaat overlapt het VEN volledig het Habitatrichtlijngebied. 

Het bosreservaat ligt binnen het werkgebied van de Bosgroep Oost-Vlaanderen-Noord. 

2.5.3 Landschapsatlas 
Het volledige bosreservaat is gelegen in de relictzone ‘Lembeekse bossen - Bellebargiebos’ (R40010) en in de 
ankerplaats ‘Bellebargiebos en Lembeekse bossen’ (A40006). De Burggravenstroom is een lijnrelict (L40006) en 
de kapel OLV van de Bevende Hazelaar ten oosten van het bosreservaat is een puntrelict (P40980) (zie Figuur 

3).  

In de landschapsatlas worden de waarden van deze ankerplaats als volgt omschreven (Hofkens & Roosens, 

2001): 

- Wetenschappelijke waarde: deze bosgordel is op de dekzandrug Maldegem-Stekene gelegen. Deze zandige bodem is 
een restant van een oude stuifduin. Deze zandrug is grotendeels herkenbaar in het landschap door de licht hogere 
ligging. 

- Historische waarde: de bossen zijn duidelijk herkenbaar op Ferraris (ca.1775), kleine versnipperde bospercelen zijn in 
gesloten landschap geleden, daartussen liggen kleine percelen heidegebied. Op Vandermaelen (ca.1850) en MGI 
1/20,000 (ca. 1949) is het bos ongeveer herkenbaar in de huidige vorm. De gebieden boven de Burggravenstroom, 
een bevoorradingskanaal voor Gent, bestaan voornamelijk uit naaldbos. Dit sinds de 18e eeuw. De Bellebargiebossen 
hebben hun middenhoutkarakter nog enigszins bewaard. 

- Esthetische waarde: de bospercelen zijn in een overwegend open landschap gelegen. Ze hebben een regelmatig 
patroon die door de dambordwijze van ontginnen veroorzaakt werd. Tussen de bospercelen liggen weiden en akkers 
die door houtkanten afgezoomd worden, dit vormt een gecompartimenteerd landschap. 
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Figuur 3:  situering van de ankerplaatsen, lijn- en puntrelicten in de omgeving van het bosreservaat Bellebargiebos 

2.6 Erfdienstbaarheden 
2.6.1 Wegen 
Binnen de grenzen van het bosreservaat zijn er geen 
openbare wegen of buurtwegen aanwezig. Op de 
oostrand van het bosreservaat loopt een buurtweg 
(nr. 4-16). De dreef ter hoogte van bestand 26a loopt 
tot aan deze buurtweg.  

2.6.2 Waterlopen 
De Burggravenstroom die door het noordelijk deel 
van het bosreservaat loopt, maar er geen onderdeel 
van uitmaakt!, is een geklasseerde waterloop van 2ste 
categorie en is in beheer van de Watering De 
Burggravenstroom (Sleidinge-dorp 6, 9940 Sleidinge).  

In het noordoosten van het bosreservaat loopt tussen 
de bestanden 28a en 29a de waterloop 
Heihoeksevaart, een waterloop van 3de categorie. 

Zie situering op Kaart 3.1.  

Figuur 4:  uittreksel uit Atlas der buurtwegen met omlijning 
bosreservaat (blauw) 
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2.6.3 Aardgasleiding 
Op de zuidrand van de bestanden 28a en 29a loopt het tracé van een aardgasleiding. In deze smalle zone van 
10 à 12m mogen geen diepwortelende bomen aanwezig zijn.  

2.7 Situatieplan zones integraal en gericht beheer 
Het situatieplan (zie Figuur 5) toont de afbakening van de integrale en gerichte delen van het bosreservaat. 

 
 Figuur 5:  afbakening zones met  Integraal beheer (geel) en Gericht beheer (bruin) 

Het grootste deel van het bosreservaat wordt integraal reservaat. Ten noorden van de Burggravenstroom is er 
een deel gericht reservaat, waarbij er een omvorming van de homogene naaldhoutbestanden zal 
plaatsgrijpen. 

Voor een uitgebreidere bespreking wordt verwezen naar hoofdstuk 4.2. Beheerdoelstellingen. 
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2.8 Geschiedenis 

2.8.1 Eigendomsgeschiedenis 
Tijdens de laatste ijstijd ontstond door verstuiving van het Noordzeebekken, een landduinenrij die zich 
uitstrekte van Brugge tot Antwerpen. Rond 4000 v.C. ontstonden landbouwnederzettingen net ten zuiden 
van deze duinenrij, o.a. te Lembeke. Grote delen van het oorspronkelijke bos werden gerooid en omgezet in 
akkers. Gezien het zandige substraat raakte de bodem hier snel uitgeput, zodat de akkers braak bleven liggen 
of een nieuwe functie kregen als veeweide. Er ontstonden ‘velden’ met open schrale vegetatie en hakhout. Op 
de zandige droge koppen kreeg het bos door overbegrazing geen kans om te regenereren. Op de vochtige, 
iets rijkere gronden ten zuiden van de landduinen, o.a. in het Leen en Bellebargie, was de bosverjonging wel 
voldoende om de regeneratie van het bos te bewerkstelligen. Hier ontstond weer een gesloten bos dat tijdens 
de 15de eeuw een zeer  belangrijke functie had als leverancier van brandhout, dat men met trekschuiten 
(ʹbargiënʹ) langs het Vaardeken, de Burggravenstroom, Het Brakkeleiken en de Lieve naar Gent bracht. De 
naam ʹBellebargiebosʹ zinspeelt op die economische activiteit. De bossen waren ten tijde van Ferraris nog uit 
loofhout samengesteld. De familie ʹvan den Heckeʹ was in die tijd een van de belangrijkste promotors van 
nieuwe aanplantingen met Grove den op de resterende velden (Spanhove, 1995). 

De bossen ten zuiden van de Burggravenstroom, de Bellebargiebossen of ook nog Bakkersbossen of 
Kwaddebossen genoemd, bleven tot begin de 19e eeuw eigendom van een kloostergemeenschap, en 
bewaarde haar middenhoutstructuur. In de Bellebargiebossen, voor het eerst zo genoemd in 1639, werd het 
slaghout om de 9 jaar gekapt en verkocht. Het intens netwerk aan rabatten in het bos zouden aangelegd zijn 
in de periode 1440-1450. In 1518 wordt de eerste boswachter in de Kwade bossen beschreven en in de 16de -
17de eeuw was er sprake van een eerste ambtswoning van de boswachter, namelijk ter hoogte van de 
‘wallekes’ in bestand 21a. 

De Lembeekse bossen werden echter door enkele grootgrondbezitters aangekocht en die maakten er 
homogene naaldbossen van. De Grove den neemt er een belangrijke plaats in, het hout ervan werd verwerkt 
om in de Kempense of Waalse steenkoolmijnen te gebruiken. 

De Burggravenstroom (in de 1240 gegraven en in 1483 herdolven en werd toen Oostwatergang genoemd) was, samen 
met het ʹKaprijks Vaardekenʹ, een belangrijke bevoorradingsweg voor Gent. De gemeente Kaprijke kende 
daardoor een belangrijke economische bloei. Op enkele plaatsten is de Burggravenstroom nog vrij breed 
maar hij is grotendeels vervallen tot een smalle gracht. Er zijn nog enkele reliëfverschillen die ontstonden 
door het uitgraven en onderhouden van deze waterweg. 

In het Meistraatje, een zandweg van Oostmoer naar de Lembeekse bossen, staat de kapel van de ʹBevende 
Hazelaarʹ, een thans gehavende Kleinbladige linde met houten kapelletje met datum 1494 erop. Volgens de 
legende kwam op deze plaats de zoon van Filips Van Kleef, aanvoerder van de Gentenaars in de strijd tegen 
Maximiliaan van Oostenrijk, gedood of vermoord en in het geheim begraven. Een boom moest de plaats 
aanduiden. Na 500 jaar is het nog steeds een bedevaartsoord met processie in de meimaand 

Tot de 18de eeuw was het bos in eigendom van een kloostergemeenschap. Begin 19de eeuw werd het bos 
overgedragen aan het Bureau van Weldadigheid en de Godshuizen van Gent, het huidige OCMW. 
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Op 8 september 2003 werd 86 ha bos van het OCMW Gent door het Vlaams Gewest aangekocht. Hiervan 
werd het grootste deel als bosreservaat aangewezen.  

 

2.8.2 Geschiedenis van het landgebruik 
Bij de bespreking wordt gebruik gemaakt van de bestandsnummers; de indeling van de bestanden is terug te 
vinden op Kaart 3.4. De evolutie van het landgebruik wordt geschetst aan de hand van kaarten sinds eind 
18de eeuw.  

Op onderstaande historische kaart van 1550 is duidelijk een omvangrijk boscomplex langs de 
Burggravenstroom (“De Vaert”) weergegeven.  

 
Figuur 6:  historische kaart van 1550 

A) de Ferrariskaart (1771-1778) 

Het omvangrijk boscomplex dat al tijdens de 16de eeuw aanwezig was, is ook nog weergegeven op de 
Ferraris-kaart. In de omgeving was er een groot boscomplex van verschillende honderden hectaren aanwezig 
dat zich uitstrekte van het Leen tot een eind ten westen van het Bellebargiebos en waardoor beide bossen met 

Foto’s van Massart van Bellebargiebos begin 20ste eeuw (± 1908): vrij homogene aanplanten van Zomereik op rabatten met rechts 
recent afgezet hakhout
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elkaar verbonden waren. De Burggravenstroom is weergegeven en ook de Sint-Jansdreef is goed herkenbaar. 
Hoewel de kaart niet zo nauwkeurig is weergegeven, was eind 18de eeuw nagenoeg het volledige 
bosreservaat bebost. Uit historisch onderzoek bleek het bos vooral uit Zomereik, Ruwe en Zachte berk, 
Gladde en Ruwe iep en Hazelaar te bestaan en werd een middelhoutbeheer toegepast (Spanhove, 1995). 

Ten noorden van het bosreservaat waren enkele akkertjes met hagen en/of houtkanten aanwezig. De 
stuifzandrug zelf bestond deels uit een heideveld. 

 
Figuur 7:  de Ferrariskaart (blauwe omlijning = bosreservaat) 

B) Vandermaelenkaart (1846-1854) 
Midden 19de eeuw was het omvangrijk boscomplex al sterk versnipperd. Een groot deel van de heidevelden 
op de stuifzandrug werden ondertussen bebost, voornamelijk met Grove den (Tack et al, 1993). In het 
bosreservaat zelf was er wat minder bos aanwezig dan de huidige toestand. Op de oostrand waren bestanden 
24a en 26a niet bebost en in de noordwesthoek waren de bestanden 13a, 1a, 1b en 2a niet bebost.  
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Figuur 8:  Vandermaelenkaart (± 1850) (blauwe omlijning = bosreservaat) 

C) Topografische kaart van 1885 

Op de militaire stafkaart van 1885 is een beperkte 
bosuitbreiding binnen het bosreservaat te zien. Enkel de 
bestanden 13a en 24a zijn niet bebost. Ten westen van 
het bosreservaat is er nog heel wat bos verdwenen, 
terwijl in het noorden de naaldhoutaanplanten in de 
Lembeekse bossen verder zijn uitgebreid. de omgeving 
van het bosreservaat bestaat uit kleine percelen 
omgeven door houtkanten.  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 9:  Depot de la Guerre - 1885 
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D)  Topografische kaart van 1911 

Op de militaire stafkaart van begin 20ste eeuw is er 
weinig verschil merkbaar met vorige stafkaart. De 
bestanden 13a en 24a zijn ook niet bebost. Ten noorden 
van het bosreservaat is er verdere uitbreiding van de 
naaldhoutaanplanten, in het bosreservaat zelf is er geen 
naaldhout aanwezig. Deze toestand werd waarschijnlijk 
tot aan WOII behouden, nadien werd 
middelhoutbeheer stopgezet en werd op ingrijpende 
wijze overgeschakeld naar hooghout met o.a. het 
verwijderen van het hakhout en het inplanten van 
naaldhout (zie verder).  

 

 

 

 

 

 

E) Topografische kaart van 1969 

De smalle akker van bestand 24a werd in 1949 bebost 
met lork en Zomereik. Vanaf dan tot eind de jaren ’60 
werd er in het bosreservaat veel lork bijgemengd en 
lokaal ook Amerikaanse eik. Tussen 1956 en 1959 werd 
ongeveer 10 ha loofhout kaalgekapt en heringeplant 
met naaldhout, vooral lork, maar ook Fijnspar en 
Douglas zoals in de bestanden 1b, 2a, 7a, 11b, 16b, … 
Ook werden er in die periode meer dan 6 ha homogene 
Beukenbestanden aangeplant zoals de bestanden 9a, 
23a, 26b en 28a. Ook werden er populieren in bestand 
26c en beperkt in 1a ingeplant.  

De toestand eind de jaren ’60 binnen het bosreservaat is 
vergelijkbaar met de huidige toestand. In de omgeving 
is de kleinschalige perceelstructuur nog herkenbaar 
maar is er al een belangrijke degradatie opgetreden met 
het verdwijnen van houtkanten en bomenrijen.  

  

Figuur 10:  Depot de la Guerre - 1911 

Figuur 11:  Topografische kaart  - 1969 
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F) Huidige toestand 

In vergelijking met de jaren ’60 is er in het bosreservaat nagenoeg niets veranderd. Wel zijn in de omgeving 
van het bosreservaat de houtkanten en bomenrijen verder verdwenen en zijn slechts maar enkele relicten van 
het middeleeuws bocagelandschap overgebleven. De hakhoutstoven en (gedegradeerde) knotbomen en 
knotelzen op de rand van het bosreservaat, onder meer ter hoogte van bestand 4b, 26b en 29a, zijn nog 
overgebleven relicten. 

G) Samenvatting 

Het Bellebargiebos maakte tot in de 18de eeuw onderdeel uit van een groot boscomplex tussen Eeklo en 
Waarschoot. Vanaf de 19de eeuw raakte dit boscomplex versnipperd en verdween er ten zuiden van de 
stuifzandrug heel wat bos, maar werd het grootste deel van de stuifzandrug zelf bebost met naaldhout. Tot 
het begin van de 20ste eeuw ondergaat het Bellebargiebos weinig wijzigingen en wordt het middelhoutbeheer 
verder gezet. Echter na WOII wordt er drastisch in de bosstructuur ingegrepen en zijn er omvormingen naar 
homogene bestanden met lork, Douglas en Beuk.  

De waterwinning ten noorden van het bosreservaat en het laag gehouden waterpeil in de Burggravenstroom 
zorgt voor een aanzienlijke verdroging van het bos en omgeving.  

2.9 Kenmerken van het vroegere beheer 
Tot het begin van de 20ste eeuw werd er een middelhoutbeheer uitgevoerd. Zeker vanaf eind de jaren ’40  
werd overgeschakeld naar een hooghoutbeheer en werden er klassieke dunningen uitgevoerd.  

De open plek in bestand 8a is ontstaan na een windval in 1990. Nadien werden de overblijvende lorken 
opgenomen in de dunningsomloop.  

Sinds de aankoop in 2003 werden enkel nog de populieren in de Sint-Jansdreef in 2005 en 2007 geëxploiteerd.  

In het bosreservaat werd in 2004-2005 Am. vogelkers bestreden.  

De ontbossing voor de aanleg van de aardgasleiding gebeurde in 2004-2005. 
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3.  ALGEMENE BESCHRIJVING 

3.1 Beschrijving van de standplaats 

3.1.1 Reliëf 
Het reliëf in het bosreservaat Bellebargiebos is vrij vlak en zoals op de digitale hoogtekaart is weergege-
ven schommelt de hoogteligging tussen de 6m (oranje) en 7,5m (groen). Het laagste punt in het 
bosreservaat is gelegen ter hoogte van bestand 26c en 27a. Het hoogste punt in het bosreservaat is 
gelegen ter hoogte van bestand 22a. De stuifzandrug zelf ligt op een hoogte van ongeveer 10m. 

 
Figuur 12:  Digitaal Hoogtemodel van Bellebargiebos en omgeving (bron: Prov. O-Vl, per 0,25m) 

In het bosreservaat zelf is er veel microreliëf aanwezig onder de vorm van gegraven greppels. Deze 
rabatten bestaan zoals in bestand 23a, 26b, 27a, … uit een dicht netwerk (parallel om de 3 m) en de 
greppels kunnen tot bijna 1 meter diep zijn. Op de luchtfoto (zie Kaart 2.4) is de –veelal noord-zuid 
gerichte- rabattenstructuur in de verschillende bestanden vrij duidelijk te zien.  
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3.1.2 Hydrografie en waterkwaliteit  
Het hydrografisch stelsel in en rond het bosreservaat is weergegeven op 
Kaart 3.1. 

De Burggravenstroom die door het bosreservaat loopt maar er geen 
onderdeel van uitmaakt, is een geklasseerde waterloop van 2de categorie. 
Deze waterloop is een aftakking van het Eeklo’s Leiken en mondt ter 
hoogte van Langerbrugge-eiland uit in het Kanaal Gent-Terneuzen.  

Deze beek valt onder de bevoegdheid van de Provincie Oost-Vlaanderen 
en wordt beheerd door de Watering ‘De Burggravenstroom’. Door de 
Watering wordt de waterloop regelmatig geruimd en wordt de noordelijke 
oever gemaaid.  

In de onmiddellijke omgeving van het bosreservaat zijn er geen 
meetpunten van de waterkwaliteit van de Burggravenstroom. Op 
ongeveer 4 km ten oosten van het bosreservaat is er een meetpunt van de Vlaamse Milieumaatschappij (thv. 

Spiegelstraat Ertvelde, meetpunt 790000) aanwezig. Hieruit blijkt dat de biologische waterkwaliteit sinds eind de 
jaren ’90 goed tot zeer goed is (Biotische index tussen 7 en 9). De chemische waterkwaliteit op dit meetpunt is 
sinds dezelfde periode matig (Prati-index 2,8 tot 4,8). 

Het kunstmatig laag gehouden waterpeil in de Burggravenstroom 
veroorzaakt zeker in de zomermaanden een diep wegzakken van het 
grondwater in de omgeving.  

Een andere –kunstmatig gegraven- waterloop die door het bosreservaat 
loopt, maar er geen onderdeel van uitmaakt is de Heihoeksevaart, een 
waterloop van 3de categorie. Deze waterloop is het verlengde van de 
Eeklose watergang en voert onder meer een deel van het kwelwater 
vanuit de stuifzandrug af. De waterkwaliteit van deze waterloop ziet er 
visueel goed uit.  

In het bosreservaat zelf zijn er heel wat ontwateringsgrachtjes aanwezig 
die allen afwateren naar de Burggravenstroom, zie hiervoor Kaart 3.7. 

3.1.3 Geologie 
In de Vlaamse Zandstreek wordt het geologisch substraat gevormd door een zwarte Tertiaire kleilaag van 
Eocene en Oligocene ouderdom.  

Tijdens het Pleistoceen werd een erosievallie van 20 tot 30 m diep in het Tertiair substraat uitgeschuurd. Deze 
Vlaamse vallei vormde de verbinding tussen de rivieren van het Scheldebekken en de Noordzee, waarvan 
het zuidelijk deel droog lag. 

De stuifzandrug tussen Maldegem en Stekene bestaat uit een meer dan 20 m dik pakket van Jong-Quartaire 
sedimenten bovenop het Tertiair substraat. Tijdens het Riss-Würminterglaciaal begon de opvulling van de 

foto: bijzonder laag waterpeil in 
Burggravenstroom (7 juni 2007)

foto: Heihoeksevaart tussen bestanden 
28a en 29a 
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Vlaamse vallei vanaf de zee met estuariiumsedimenten en later ook met fluviaal lemig-zandig materiaal en 
niveo-eolische dekzanden (Sevenant M., 2002).  

Het Tertiair ter hoogte van het bosreservaat bestaat uit de Formatie van Maldegem opgedeeld in de leden van 
Wemmel, Asse, Ursel en Onderdale.  

  
Figuur 13:  de geologische kaart van het bosreservaat (rode omlijning) en omgeving 

3.1.4 Bodem 
De bodemtextuur in het bosreservaat is vrij homogeen en bestaat voor het overgrote deel uit matig droge tot 
matig natte zandige en lemig-zandige bodems. In de noordoosthoek van het bosreservaat (bestand 13a) is een 
vlek met natte zandleemgronden aanwezig.   

Op Kaart 3.1 zijn de drainageklassen weergegeven waaruit duidelijk de nattere bodems, die onderhevig zijn 
aan kwelwerking vanuit de stuifzandgrens, op de noordgrens van het bosreservaat naar voor komen. Hierbij 
dient wel rekening te worden gehouden dat dit de toestand van in de jaren ’60 weergeeft en dat er sindsdien 
een verdroging is opgetreden!  

In het bosreservaat zijn volgende bodems terug te vinden (zie Kaart 3.2): 

A) Zandige gronden 

Het grootste deel van het bosreservaat ten zuiden van de Burggravenstroom bestaat uit matig droge tot matig 
natte zandgronden.   

Zcg: matig droge zandgronden met duidelijke humus en/of ijzer B horizont 

ZdP: matig natte zandgronden 

B) Lemig-zandgronden 

Het noordelijk deel van het bosreservaat bestaat vooral uit matig natte lemige zandgronden 
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SdP: matig natte gronden op lemig zand 
SeP:  natte gronden op lemig zand 

C) Lichte zandleemgronden 

Bestand 13a bestaat uit natte zandleemgronden.  

Pep: natte gronden op lichte zandleem 

3.1.5 Hydrologie 

A) Locaties en kenmerken piëzometers, peilschalen en meetreeksen 

In en in de nabije omgeving van het gebied wordt de grondwaterstand opgevolgd in een aantal piëzometers 

(zie Kaart 3.1). Deze piëzometers werden geplaatst door: 

• de Vlaamse Maatschappij voor Waterwinning (VMW) 

 Grondwateronttrekking: 

Het onderhavig studiegebied maakt deel uit van het captatiegebied van zowel een ondiepe (in het 

Kwartair) als een diepe (in het Ledo-Paniseliaan) grondwaterwinning van de VMW. Het betreft de 
winning Lembeke-Oosteeklo, deelwinning Lembeke. Ten noorden van het bosreservaat 
Bellebargiebos, op de helling van de stuifzandrug, wordt dit grondwater onttrokken uit een reeks 
productieputten. Wel is de oppomping van het ondiep grondwater beperkt tot de periode tussen 
15 februari tot 15 april en 1 september tot 31 december. Het diep grondwater mag het jaar rond 
gewonnen worden. In onderstaande tabel zijn de maandelijkse oppomp-debieten in m³ van de 
(ondiepe?) waterwinning in de jaren 2005 tot en met 2008 te vinden: 

 2005 2006 2007 2008 
Januari 0 0 0 0 
Februari 0 0 0 0 
Maart 0 0 68.504 0 
April 0 0 24.620 46.598 
Mei 0 0 0 0 
Juni 0 0 0 0 
Juli 0 0 0 0 
Augustus 0 0 0 0 
September 0 67.526 0 0 
Oktober 0 94.668 91.511 0 
November 21.420 98.137 106.809 47.733 
December 84.648 64.745 43.215 97.664 
Jaartotaal 106.068 325.076 334.659 191.995

 

 Monitoring a.d.h..v. grondwaterpeilmetingen in enkele peilputten 

Ter hoogte van de productieputten zijn er door de VMW grondwaterpeilmetingen beschikbaar 
gesteld van twee peilputten met name 2003-110 en 2003-119 (op Figuur 14 weergegeven als 110 en 119). 
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Het grondwaterpeil werd 1 keer per maand geregistreerd telkens om 12u en dit in de meetperiode 
van 30 augustus 2005 tot en met 3 maart 2009.  

Volgens de VMW zou de invloedsfeer van deze waterwinning beperkt zijn tot 200 à 300 m. Dit 
betekent dat de zone in Bellebargiebos ten zuiden van de Burggravenstroom geen effect hiervan 
zou mogen ondervinden. Uit de grondwaterpeilmetingen in twee peilputten in deze zone 
(metingen om de 4 uur tussen 25 juni 2005 t.e.m. 15 januari 2009), namelijk 2003-114 (gesitueerd vlakbij 

piëzometer 4 van meetraai PCM) en 2003-115 (gesitueerd vlakbij piëzometer 6 van meetraai PCM) zal onder 
punt B nagegaan worden of dit inderdaad zo is. Zo kan de situatie met onttrekking in de maanden 
maart en april (doet zich voor in 2007 en 2008) vergeleken worden met deze zonder winning (in 2005 

en 2006). Analoog kan deze analyse uitgevoerd worden voor de maand oktober (winning in 2006 en 

2007 en geen onttrekking in 2005 en 2008).  

 
Figuur 14: situering piëzometers VMW, PCM en ESHER 
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Hieronder zijn de boorprofielbeschrijvingen van de 4 piëzometers van de VMW 
weergegeven (zie situering Figuur 14): 

2003-110 

 

2003-114 
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2003-115 

 

2003-119 
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• het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek 

 Het betreft een piëzometerraai loodrecht op de Burggravenstroom startend op de oever (piëzometer 

1 op 2  m van de Burggravenstroom), de volgende bevinden zich op toenemende afstand met name op 
20 (piëzometer 2), 50 (piëzometer 3), 200 (piëzometer 4), 400 (piëzometer 5) en tot slot op 725 m 
(piëzometer 6).  

In onderstaande tabel zijn de hoogtes in m TAW van de bovenkant van deze piëzometers 
opgenomen. Van het maaiveld zijn geen hoogtes in m TAW bekend.  

Piëzometer hoogte (in m TAW)  
bovenkant piëzometer 

1 (op oever) 7,22 
2 (op 20 m) 7,14 
3 (op 50 m) 7,40 
4 (op 200 m) 7,30 
5 (op 400 m) 7,13 
6 (op 725 m) 6,90 

Koude keuken 7,27 

 Deze meetraai komt voor in hetzelfde bodemtype volgens de bodemkaart jaren ’60 met name in 
vochtige zandgrond met duidelijke humus en /of ijzer B horizont.  

 Het grondwaterpeil in deze ondiepe piëzometers wordt sinds november 2003 met behulp van 
automatische sensoren o.d.v.v. Mini-Divers geregistreerd met een meetfrequentie van 1 meting per 
half uur.  Onder punt B worden enkel de waterpeilmetingen onderzocht van de laatste jaren omdat 
deze in relatie gebracht kunnen worden met de andere metingen in de piëzometers geplaatst door 
ESHER. Dus de vroegere meetreeks van november 2003 tot en met mei 2007 wordt hier niet verder 
bekeken.  

 Daarnaast werd een peilschaal in de Burggravenstroom, ‘Koude keuken’ genaamd, geplaatst, ten 
westen van het gebied aan de brug t.h.v. de hoeve ‘Goed te Koudekeuken’. Het betreft een 
piëzometer die vastgemaakt werd aan de westelijke muur van de brug. In bovenstaande tabel 
wordt de hoogte in mTAW van de bovenkant van deze piëzometer opgenomen. Als sensor werd 
een Mini-Diver geïnstalleerd die het waterpeil van de Burggravenstroom registreert sinds 
november 2003.  

• het bureau ESHER bvba 

In het kader van voorliggend beheerplan werd in 23 mei 2007 zes piëzometers geplaatst in 
Bellebargiebos ten noorden van de Burggravenstroom (zie Figuur 14). Het betreft twee 
piëzometerskoppels en twee ondiepe piëzometers.  
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In onderstaande tabel zijn de hoogtes in m TAW van de bovenkant van de piëzometer en de dieptes 
onder maaiveld per piëzometer opgenomen, samen met de overeenkomstige bodemserie volgens de 
bodemkaart (daterend van de jaren ’60). De hoogte van het maaiveld t.h.v. de piëzometer zijn niet exact 
(met een nauwkeurigheid tot 1 à 2  cm) gekend.  

Piëzometer bovenkant 
piëzometer 

diepte onder 
maaiveld 

bodemtoestand  
jaren ‘60 

BELP001X 
BELP101X 

7,41 
7,48 

2,30 m 
3,50 m 

Sdp (vochtig lemig zand) 

BELP002X 
BELP102X 

6,80 
6,64 

2,35 m 
3,00 m 

Pfp (zeer nat licht zandleem) 

BELP003X 7,10 2,10 m Sdp (vochtig lemig zand) 

BELP004X 7,34 2,30 m Sdp (vochtig lemig zand) 

De boorprofielbeschrijvingen van de geplaatste piëzometers zijn hierna te vinden. De opbouw van de 
bodem in deze boorputten is vrij gelijkaardig en komt goed overeen met de beschrijving van de 
bodemkaart qua textuur, profielontwikkeling en substraat. Er werd nergens veen aangetroffen.  

BELP001X 

 
BELP101X 
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BELP002X 

 

BELP102X 
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BELP003X 

 

 

BELP004X 

 

 Het grondwaterpeil in deze piëzometers wordt vanaf 2007 met behulp van automatische sensoren 
o.d.v.v. Mini-Divers geregistreerd eveneens met een meetfrequentie van 1 meting per half uur. Wel 
zijn de metingen op een verschillend moment gestart per piëzometer: 

- de Mini-Diver in de piëzometer BELP004X: vanaf 7 juni 2007 

- de Mini-Divers in de piëzometers BELP002X en BELP003X: vanaf 3 augustus 2007 

- de Mini-Divers in de piëzometers BELP001X en BELP102X: vanaf 4 oktober 2007 

- de Mini-Diver in de piëzometer BELP101X: vanaf 10 december 2007 

Onder punt B worden de waterpeilmetingen voorgesteld en geïnterpreteerd.  
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B) Meetresultaten waterpeilen 

• Metingen in 2007 

Interpretatie: 
De grondwaterschommelingen in elk van de piëzometerkoppels vallen samen. Dit kan verklaard worden 
door het feit dat een diep geologisch zandig pakket (zoals hier het geval is: dik pakket van Jong-Quartaire 

sedimenten, zie onderdeel 3.13 Geologie en de boorprofielen van de peilputten van de VMW) zich gedraagt zich als 1 
dikke watervoerende laag. 

De hoogste grondwaterpeilen zijn vast te stellen in het piëzometerkoppel BELP002X en BELP102X. Dit 
koppel bevindt zich dan ook in Pfp-bodem (dus zeer nat als drainageklassen ten tijde van de jaren ’60 althans), in 
een kwelzone aan de voet van stuifzandrug (uittredend grondwater) en is het verst verwijderd van 
Burggravenstroom in vergelijking met de andere piëzometers.  

De laagste grondwaterpeilen zijn te vinden in de piëzometers die zich dichtbij de Burggravenstroom 
bevinden. Het lage waterpeil in deze waterloop heeft een drainerend effect op de grondwaterstand in de 
piëzometers BELP004X, BELP003X en in het koppel BELP001X en BELP101X. Tussen deze piëzometers zijn er 
onderling volgende verschillen vast te stellen: 

 De laagste waterpeilen worden geregistreerd in de piëzometer BELP004X t.o.v. BELP003X en in het 
koppel BELP001X en BELP101X. 

Bellebargie juni-feb 2007
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 Er is een differentiatie te bemerken wat betreft de grondwaterstanden tussen BELP003X en in het 
koppel BELP001X en BELP101X in de loop van de maanden, met name: 

- van half juni tot eind november: 003 hoger dan 001/101; 
- vanaf eind november tot eind december: 001/101 hoger dan 003. 

• Metingen in 2008 

Interpretatie: 
De grondwaterschommelingen in elk van de piëzometerkoppels vallen ook in dit jaar samen (wel komt het 

waterpeil in BELP001X iets hoger dan BELP101X). Dezelfde verklaring is hier ook van toepassing.  

De hoogste grondwaterpeilen zijn ook in 2008 vast te stellen in het piëzometerkoppel BELP002X en 
BELP102X.  

De laagste grondwaterpeilen zijn opnieuw te vinden in de piëzometers die zich dichtbij de 
Burggravenstroom bevinden (dit geldt ook voor de raai ten zuiden van de Burggravenstroom). Het lage waterpeil in 
deze waterloop heeft een drainerend effect op de grondwaterstand in de piëzometers BELP004X, BELP003X 
en in het koppel BELP001X & BELP101X. Er is een differentiatie te bemerken in de tijd wat betreft de 
grondwaterstanden tussen deze piëzometers: 

- 1e helft 2008 (behalve maart en begin april): laagste grondwaterstand in de piëzometer BELP004X, hoger in 

Kwade bossen - Moerkes - Bellebargie 2008
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de piëzometer BELP003X en nog hoger in het piëzometerkoppel BELP001X & BELP101X; 

- van juni tot oktober: van laag naar hoger: BELP003X, BELP001X & BELP101X, BELP004X; 

- vanaf oktober: van laag naar hoger: BELP001X & BELP101X, BELP003X, BELP004X. 

Het is nog onduidelijk waarom zich deze differentiatie voordoet in de tijd. Mogelijks speelt de ondiepe 
grondwaterwinning hierin een rol. 

• Metingen in 2009: voorlopig enkel eerste helft van januari 

Interpretatie: 
Er is in de grafiek een verschil in reactie merkbaar op een regenbui die zich hoogstwaarschijnlijk heeft 
voorgedaan op 13 januari: 

– onmiddellijke stijging van het oppervlaktewaterpeil in de Burggravenstroom. 

– eveneens een duidelijke stijging van het grondwaterpeil in de piëzometers BELP003X, BELP002X 
en BELP102X (mogelijk door een niet afdoende afwatering aldaar). 

– zwakkere reactie in BELP004X en de piëzometer in de meetraai op 2 m, 50 m, 200 m, 400 m, en 725 
m afstand verwijderd van de Burggravenstroom. 

Mogelijke verklaring voor de piëzometers op 50 m, 200 m, 400 m, en 725 m: Deze zijn verder 
verwijderd van Burggravenstroom. 

– gestage stijging van het grondwaterpeil in de piëzometer op 20 m en in het koppel BELP001X en 
BELP101X. 

Bellebargie - Moerkes - Kwade Bossen 2009
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Mogelijke verklaring voor de piëzometers BELP001X en BELP101X: mogelijks door de invloed van 
de  Heihoekse Vaart 

Het drainerend effect van het waterpeil in de Burggravenstroom is opnieuw zeer duidelijk (zie het 

grondwaterregime in de raai ten zuiden ervan). Het valt op dat dit effect zich meer laat gelden in het 
grondwaterregime van piëzometer BELP003X en het koppel BELP001X & BELP101X, dan in 
BELP004X ondanks dat ze ongeveer even ver geplaatst werden van de Burggravenstroom. 

Indicaties en mogelijke verklaring van verdroging:  

In de startnota (PCM, 2001) rond de aanpak van verdroging in een deel van het bekken van de 
Burggravenstroom en het Eeklo’s Leike wordt melding gemaakt van verdrogingseffecten.  

Als knelpunten worden beschreven:  

- een laag waterpeil in de Burggravenstroom (waterloop van 2e categorie). 
- de rabatten die talrijk aanwezig zijn in Bellebargiebos: vullen zich enkel in de natste periodes met 

water en drogen nadien zeer sterk uit (lopen leeg in de Burggravenstroom). 

Als oorzaken worden aangehaald:  

- de waterbeheersing door de Watering De Burggravenstroom (instelling van de stuwen op de 

Burggravenstroom). 
- ruimings- of rijtingswerken in de Burggravenstroom. 
- de grondwateronttrekking door de VMW (zie onderstaande grafiek). 
- eventuele andere oorzaken. 
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In deze grafiek werden de grondwaterstanden t.h.v. peilput 2003-114 van de maand oktober in de jaren 2005 
en 2008 (dan geen pompingen) uitgezet t.o.v. de jaren 2006 en 2007 (dan wel onttrekking). Uit de grafiek blijkt niet 
dat de waterwinning invloed heeft op de grondwaterstand. Vermoedelijk speelt het lage waterpeil in de 
Burggravenstroom een dominerende rol.  

Om de drainerende werking van de Burggravenstroom enigszins te milderen, zullen er binnen de grenzen 
van het bosreservaat een aantal ontwateringspunten worden afgesloten (zie verder hoofdstuk 

Beheermaatregelen). Tevens wordt er voor gepleit om het waterpeil in de Burggravenstroom zelf te verhogen. 
Het blijft alvast belangrijk dat de komende jaren er verdere metingen in de piëzometers gebeuren om de 
invloed van de maatregelen op het grondwaterpeil op te volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: ontwateringspunt thv. brug over 
Burggravenstroom 

foto: oude walgracht met winter- (links) en zomerbedding 
(rechts) in bestand 21a. De zomerbedding valt vlug droog. 
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3.2 Biologisch milieu 

3.2.1 Biologische waarderingskaart 
De Biologische waarderingskaart (op basis van de Natuurgerichte bodembedekkingskaart, INBO) die voor het 
kaartblad 8/6 vrij actueel (2003) en gedetailleerd is uitgevoerd, werd beperkt geactualiseerd. De BWK wordt 
weergegeven op Kaart 3.3. Hieronder worden de voorkomende hoofd- en nevenkarteringseenheden in het 
bosreservaat bondig besproken. 

Bos 
Nagenoeg alle loofhoutbestanden in het bosreservaat zijn aangeduid met het van nature voorkomende 
bostype zuur eikenbos (Fago-Quercetum, qs). Als secundaire eenheid is in de meeste bestanden de belangrijkste 
boomsoort die werd ingemengd weergegeven (fag = Beuk, lar = lork, …). 

Een deel van bestand 1a is aangeduid als zuur beukenbos (fs) en het elzenbestand 13a is weergegeven als 
nitrofiel alluviaal elzenbos (vn). 

De homogene naaldhoutaanplanten zijn weergegeven als naaldhoutaanplant zonder ondergroei (pa), 
naaldhoutaanplant met lage ondergroei (bramen) (pms) en naaldhoutaanplant met ondergroei van struiken 
en bomen (pmb).  

Dreven 
De belangrijkste dreef, namelijk de Sint-Jansdreef werd niet afzonderlijk weergegeven, wel werd de oostelijke 
dreef en een deel van de bomenrij langs de Burggravenstroom weergegeven (kbp: dreef met populier).  

Open plekken 
De open plek van de aanleg van de aardgasleiding op de zuidrand van de bestanden 28a en 29a werd als 
verruigd grasland met minder algemene soorten (hr+) gekarteerd. De kapvlakte in bestand 8a, die 
gedomineerd wordt door Adelaarsvaren, is gekarteerd als opslag van allerlei aard (sz).  

3.2.2 Flora 
De bespreking van de flora in het bosreservaat is gebaseerd op eigen waarnemingen (2007-2008) en gegevens 
van de Floradatabank (km-hok c3-31-33). 

De Tansley-opnames langs de Sint-Jansdreef en in het grasland op de zuidrand van bestand 28a en 29a  zijn 
weergegeven in Bijlage 4.  Een soortenlijst van de aangetroffen plantensoorten is eveneens weergegeven in 
Bijlage 4 (eigen waarnemingen 2007-2008). 

In onderstaande bespreking wordt een overzicht gegeven van de aanwezige oud-bosplanten en minder 
algemene soorten. 
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A) oud-bosplanten 

De voorjaarsflora aanwezig in het bosreservaat is weergegeven op Kaart 3.7 (eigen inventarisaties 2007-2008). 

Het voorkomen van oud-bosplanten in het Bellebargiebos is beperkt tot enkele locaties.  

Plantensoorten, gebonden aan oud bos (lijst volgens Cornelis et al, in prep.), die voorkomen in het bosreservaat, 
worden in volgende tabel weergegeven:  

Nederlandse naam 
binding aan 

oud bos 
KFK voorkomen in ‘s Herenbos 

Adelaarsvaren sterk 8 
vooral dominant aanwezig in het zuidwestelijk deel van het 
bosreservaat 

Bleeksporig bosviooltje matig 7 
in klein aantal langs de dreef net ten zuiden van de 
Burggravenstroom (thv. bestanden 3a en 9b) en een locatie 
langs de Sint-Jansdreef thv. bestand 22a 

Bosanemoon sterk 8 
talrijk aanwezig in 26c en op de zuidrand van 27a. Nog een 
kleinere vlek op de noordrand van 27a 

Dalkruid sterk 6 
komt op één locatie voor, namelijk op de zuidrand van 18a. De 
locatie langs de Sint-Jansdreef is verdwenen 

Dubbelloof matig 6 
in klein aantal aanwezig langs de verschillende 
ontwateringsgrachtjes in het bos, zoals in 22a, 28a 

Gewone salomonszegel sterk 9 
komt op minstens een 5-tal plaatsen in klein aantal in het 
bosreservaat voor 

Gladde witbol matig 10 komt in klein aantal voor, o.a. langs Sint-Jansdreef 

Groot heksenkruid matig 7 
verspreiding beperkt tot Sint-Jansdreef en dreef op zuidrand 
6a 

IJle zegge matig 7 
komt maar weinig voor, beperkt in 13a en in dreef ten zuiden 
van 6a  

Klimop matig 10 
komt beperkt voor in het bosreservaat. Is vooral aanwezig in 
zware populieren en Zomereiken ten noorden en ten zuiden 
van de Burggravenstroom. Beperkt ook in 4c 

Valse salie matig 9 
lokaal algemeen in de open plek op de zuidrand van 28a en 
29a 

Wijfjesvaren sterk 9 komt in klein aantal voor, onder meer in 1a, 3a en 9b 
Wilde kamperfoelie matig 10 lokaal vrij algemeen in enkele bestanden (3a, 26c, …)   
Witte klaverzuring sterk 6 erg beperkt langs Sint-Jansdreef 

Tabel 3: oud-bosplanten in bosreservaat Bellebargiebos  (Esher, 2007-2008) 

In het bosreservaat Bellbargiebos komen 6 van de 27 soorten voor die in Vlaanderen een sterke binding 
hebben met oud bos. Dit betekent voor dergelijke bostypes op zandgronden een vrij volledige lijst oud-
bosplanten.  

Niet vermeld in de lijst maar toch ook vooral gebonden aan oudere bosbestanden, zijn Speenkruid en 
Muskuskruid, die lokaal algemeen voorkomen op de zuidrand van de Burggravenstroom en in bestand 26c. 
Ook de aanwezigheid van de ‘bosvorm’ van Pinksterbloem op de oever van de Heihoeksevaart ter hoogte 
van bestand 29a is vermeldenswaardig.  

Het solitair exemplaar van Hangende zegge dat t.h.v. bestand 10a langs de Sint-Jansdreef is 
hoogstwaarschijnlijk een verwilderd exemplaar.  
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B) Rode lijstsoorten 

In het bosreservaat komen geen Rode lijstsoorten s.s. (Van Landuyt W. et al, 2006) voor.  

Eén soort, namelijk Tormentil (KFK 8), staat vermeld onder de categorie ‘achteruitgaand’. In de open zone op 
de zuidrand van 29a komt deze soort in klein aantal voor.  

C) Andere vermeldenswaardige soorten  

In het bosreservaat zelf komen weinig minder algemene soorten voor.  

Een aantal interessante zones zijn wel de kwelzone en -grachten op de zuidrand van bestand 13a en westrand 
van bestand 11c. Hier komt een kleine populatie Elzenzegge (KFK 5) voor, naast Hoge cyperzegge, IJle zegge, 
… In de gracht op de oostrand van bestand 11c is een grote populatie met Waterviolier (KFK 6) aanwezig. 
Langs de Heihoeksevaart staat er een exemplaar van Blauw glidkruid (KFK 7). 

In de kaalgekapte en vergraven zone ten zuiden van de bestanden 28a en 29a komen een aantal soorten voor 
die gebonden zijn aan schrale (zuurdere) graslanden, zo onder meer Echt duizendguldenkruid (KFK 6), 
Knolrus (KFK 6), …  

De oevers en de berm ten noorden van de Burggravenstroom behoren niet tot het bosreservaat maar is een 
voedselrijke maar bloemenrijke zone. Op de vrij steile noordelijke oever van de waterloop werd Poelruit 
(KFK 5) in klein aantal aangetroffen.  

D) Historische waarnemingen 

Volgens de gegevens van de Floradatabank (IFBL-hokken c3-31-33) kwamen er in of in de directe omgeving 
van het Bellebargiebos nog een aantal zeldzamere soorten, vooral gebonden aan meer heischrale biotopen,  
voor.  

Zo was er in 1987 een waarneming van Blauwe knoop (RL: achteruitgaand) thv. Oostmoer, dus buiten het 
bosreservaat. De waarneming van Blauwe knoop in 1964 in een vochtige boswegel in loofbos was 
waarschijnlijk wel binnen het bosreservaat. In dezelfde periode (april 1964) was er de waarneming van Wilde 
gagel (RL: achteruitgaand) in de omgeving van het bos. In de periode 1940-1971 was er een waarneming van 
Bleekgele hennepnetel (RL: kwetsbaar). Andere verdwenen soorten zijn:  Echte guldenroede (RL: 

achteruitgaand) in 1975, Eikvaren (RL: achteruitgaand) in periode 1940-1971.  

E) Autochtone bomen en struiken 

Het bosreservaat werd onder meer in kader van het onderzoek naar autochtone bomen en struiken1 in 2002 
geïnventariseerd (Opstaele B. & Dewettinck H.). Binnen de grenzen van het bosreservaat zijn er bijzonder 
weinig waardevolle autochtone genenbronnen van bomen of struiken aanwezig.  

Langs enkele afwateringsgrachtjes en op de randen van het bos zijn nog relicten van het vroegere 
hakhoutbeheer aan te treffen. Het is ook langs de bosrand dat er nog relicten van autochtoon genenmateriaal 
aan te treffen zijn.  

 

                                            
1 a-categorie = zeker autochtoon / b-categorie = vermoedelijk autochtoon / c-categorie = mogelijks autochtoon 
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In het bosreservaat werden volgende interessantere soorten of locaties aangetroffen: 

o Gelderse roos (b-categorie): in de noordoosthoek van bestand 13a staat aan het begin van een gracht 
verderop gevoed door kwelwater een breed uitgegroeid exemplaar. Op de rand van het bos langs de 
bestanden 26b en 26c komt telkens een exemplaar voor.  

o Gladde iep (b/c-categorie): op de zuidelijke oever van de Burggravenstroom staat er ter hoogte van de 
bestanden 9b en 10a wat beperkt hakhout van Gladde iep, een soort die waarschijnlijk in het verleden 
heel wat talrijker was in het bos. Deels over de Burggravenstroom hangend is er ook een exemplaar van 
de hybride Hollandse iep (Ulmus x hollandica) aangetroffen.  

o Hondsroos (a-categorie): 1 ex. (variëteit canina) op de oostrand van 
bestand 29a; 

o Viltroos (a-categorie): in de zuidwesthoek (tussen de Burggravenstroom 

en de open plek) van bestand 28a staat er net op de perceelsgrens een 
vrij fors uitgegroeid exemplaar van een Viltroos. De aanwezigheid van 
Viltroos in deze streek is opmerkelijk; het is één van de slechts twee 
gekende exemplaren die in het noordelijk deel van de provincie 
voorkomt. De roos wordt wat overschaduwd door een Hazelaar, er 
moet voor gezorgd worden dat de roos voldoende licht krijgt en ook 
niet door bramen overwoekerd wordt.  

o Zachte berk (b/c-categorie): in het Bellebargiebos komt vooral langs de 
afwateringsgrachtjes regelmatig Zachte berk voor. In enkele gevallen 
zijn er kleinere hakhoutstoven aanwezig, waarschijnlijk 
relicten van het vroegere middelhoutbeheer. Gezien de 
lange bestaansgeschiedenis van het bos en de voorkeur 
van Zachte berk voor dergelijke biotopen worden de 
aanwezige populaties als mogelijks autochtoon 
beschouwd.  

o Zwarte els (b/c categorie): langs afwateringsgrachten en 
op de randen van het bos zijn nog relicten van hakhout- 
en knotboombeheer op Zwarte els terug te vinden. Het 
doorgegroeid hakhout is beperkt in omtrek (minder dan 

3 m). Op de randen van het bos, zoals op de westrand 
van 4b en 29a zijn knotbomen van Zwarte els aanwezig. 
De rij op de rand van 4b is echter grotendeels laag 
afgezaagd. Gezien de ouderdom van het bos en de 
standplaats worden deze relicten als mogelijk 
autochtoon genenmateriaal beschouwd.   

Verder komen er binnen het bosreservaat nog (vermoedelijk) 
autochtone populaties van algemene soorten als Ruwe berk, 
Spork, Wilde lijsterbes,  … voor. 

foto: Viltroos op zuidrand 28a 

foto: elzenhakhout in bestand 12a

foto: knotels en knotwilgen op oostrand bestand 29a 
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De populaties Aalbes die o.a. in bestand 1a voorkomen zijn mogelijks verwilderd en ook de Kruisbes die 
langs de dreef t.h.v. bestand 25a is hoogstwaarschijnlijk ook niet autochtoon.  

Overige soorten inheemse soorten als Zomereik, Beuk,  Gewone es, … zijn aangeplant of hebben zich 
spontaan gevestigd met herkomst uit twijfelachtige 
autochtone genenbronnen.   

Ondanks de vrij hoge ouderdom (tot waarschijnlijk 200 jaar) 
van verschillende Zomereiken in het bosreservaat is het 
erg twijfelachtig dat er autochtoon genenmateriaal van 
Zomereik aanwezig zou zijn.  

Opmerkelijk is dat heel wat van de zwaardere 
Zomereiken met een Romeins cijfer zijn ingekerfd. 
Mogelijks is dit in de periode van WOII gebeurd. In totaal 
is er van 63 Zomereiken het ingekerfd nummer genoteerd 
(zie digitaal bestand Biotoopkartering). 

F) Niet inheemse soorten 

In het bosreservaat is 27% (op basis van grondvlak) van de bosbestanden ingeplant met niet inheemse 
boomsoorten. Hiervan is  er maar een erg beperkt aandeel (3%) invasieve exoten (Am. eik) die op termijn 
zeker en vast zullen moeten worden verwijderd.  

Ook in de struiklaag is de aanwezigheid van invasieve soorten erg beperkt. In enkele bestanden zoals in 7a, 
18a en 29a is er lokaal nog vrij veel Am. vogelkers aanwezig, maar in de meeste bestanden is ze bestreden. 
Een andere te verwijderen invasieve soort is Pontische rododendron waarvan er op de zuidoever van de 
Burggravenstroom thv. de grens tussen bestand 3a en 9b een kleine groep aanwezig is. 

In de kruidlaag zijn er geen problematische invasieve soorten aanwezig.  

3.2.3 Mycoflora 
Het Bellebargiebos wordt al sinds een 10-tal bijzonder intensief geïnventariseerd op mycoflora. De meeste 
gegevens werden verzameld door Chris Bruggeman, aangevuld met waarnemingen van de 
Paddenstoelenwerkgroep Meetjesland en de Oostvlaamse Mycologische Werkgroep (OVMW) en Etienne 
Vanaelst. Door Chris Bruggeman werd een uitgebreid rapport opgesteld van het paddenstoelenonderzoek in 
het Bellebargiebos tussen 1999 en 2004, Dit rapport werd geactualiseerd met aanvullingen uit de periode 2005 
tot 2007. Beide rapporten (met illustratieve foto’s) zijn terug te vinden in Bijlage 5.  

Alleen al in de periode 1999-2004 werd het bos 133 maal bezocht op zoek naar paddenstoelen, dit resulteerde 
in 473 soorten. In de periode 2005-2007 werden nog 99 nieuwe soorten gevonden zodat de totale soortenlijst 
572 soorten bedraagt (zie soortenlijst in Bijlage 5). Het Bellebargiebos is alvast één van de best onderzochte 
bossen naar mycoflora! 

In het rapport is ook een overzicht gegeven van de aangetroffen Rode lijstsoorten, zowel volgens de Rode lijst 
Vlaanderen (Wallyn & Verbeken, 2000), als de Rode lijst Nederland (Arnolds & van Ommering, 1986). 

 

foto: XXXII of 32 ingekerfd in Zomereik 
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Volgens de Rode lijst Vlaanderen komen er in het bosreservaat per categorie voor: 

- Uitgestorven in Vlaanderen: Vierslippige aardster, Houtboleet 

- Bedreigd:    Franjeamaniet 

- Waarschijnlijk bedreigd: Beukemelkzwam 

- Kwetsbaar:   Narcisamaniet, Schotelkluifzwam, Gewone morielje, Schubbige oesterzwam 

Volgens de Rode lijst Nederland komen voor: 

- Ernstig bedreigd:  Vierslippige aardster 

- Bedreigd:   10 soorten 

- Kwetsbaar:   28 soorten 

- Gevoelig:   9 soorten 

Enkele interessante elementen uit de rapporten zijn: 

o Op 13 oktober 2001 werd het Reageerkorstje (Boidinia furfuracea) aangetroffen op lork (waarneming 

Miervelde H.). Dit was de eerste vondst voor Vlaanderen. 

o Langsheen de populierendreef op de zuidelijke oever van de Burggravenstroom komen heel wat 
zeldzame soorten voor. Zo onder meer de Rode lijstsoorten Zijdeachtige beurszwam, Franjeamaniet, 
Narcisamaniet en de dodelijk giftige Groene knolamaniet. Ook werd hier de Vierslippige aardster 
waargenomen, één van de eerste waarnemingen in Vlaanderen.  

o Ook de Sint-Jansdreef en enkele kleinere dreven zijn waardevol voor paddenstoelen. 

3.2.4 Vegetatie 
Op Kaart 3.8 zijn de vegetaties weergegeven die in het bosreservaat Bellebargiebos voorkomen. 

74,7 ha (95%) van het bosreservaat bestaat uit bos (exclusief de dreven) en 1,25 ha bestaat uit open plekken 
(grasland, ruigte, parking).  

Een groot deel van het huidig bos is reeds langere tijd (meer dan 300 jaar) bebost. Het bos waar in de 
middeleeuwen al een intensief netwerk van rabatten werd aangelegd, kende tot het begin van de 20ste eeuw 
een middelhoutbeheer. Na WOII werd dit middelhoutbeheer bruusk stopgezet en werd door onder meer 
homogene aanplanten van J. lork, Sitkaspar, Douglas en Beuk overgestapt naar een hooghoutbeheer. 
Ondanks deze ingrijpende werken is de hoge structuurrijkdom met een groot aandeel oude Zomereiken 
bewaard gebleven en is de vegetatie voor dergelijke zandbodems vrij volledig.  

Het Bellebargiebos is dan ook een schoolvoorbeeld van het Voedselrijker Atlantisch Zomereiken-
Berkenbos (Violo-Quercetum roboris). Het is op Vlaams niveau het best ontwikkelde en omvangrijkste bos van 
dit zeldzaam bostype dat voorkomt op de iets rijkere lemige zandgronden of zandleemgronden van de 
Vlaamse zandrug. Het soortenspectrum van zowel de boomlaag (met de oude Zomereiken), de struiklaag als de 
kruidlaag is zeer volledig. In de kruidlaag komt de kensoort Adelaarsvaren voor, naast ook karakteristieke 
soorten als Dalkruid, Bosanemoon, Gewone salomonszegel, Rankende helmbloem en bosviooltje. Enkel 
Lelietje-van-dalen en Witte klaverzuring ontbreken. Gunstig is dat het aandeel naaldhout en invasieve 
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soorten als Am. eik en Am. vogelkers maar beperkt aanwezig zijn. In het bosreservaat is meer dan 63 ha van 
een goed ontwikkelde vorm van dit bostype aanwezig.  

Minder goed ontwikkeld en in beperkte oppervlakte komt het Ruigte Elzenbos (Macrophorbio-Alnetum) voor. 
Het is het duidelijkst aanwezig langs de grachten in bestand 13a. Hier zijn de  kenmerkende soorten als Gele 
lis en Moeraszegge aan te treffen. De rest van het bestand 13a is veel droger en komen er geen plantensoorten 
gebonden aan dit bostype voor. Dus samen met nog enkele relicten langs de greppels bedraagt de 
oppervlakte van dit bostype in het bosreservaat niet meer dan 0,5 ha. 

Bestand 26c, en een deeltje van de zuidrand van bestand 27a, bestaat voor het grootste deel uit het bostype 
Beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos (Pruno-Fraxinetum). Er is een vrij uitbundige voorjaarsvegetatie met 
Bosanemoon en Speenkruid aanwezig. Er is vrij veel verjonging van Es aanwezig en op de randen van de 
greppels komt Zwarte els voor. Er komt ongeveer een 0,5 ha van dit bostype voor.  

3.2.5 Biotoopkartering 
Tussen oktober 2007 en augustus 2008 werd in het volledige bosreservaat alle dikke bomen (meer dan 2,5 m 
omtrek) en dood hout (meer dan 30 cm diameter) opgemeten. Bij de dode bomen werd naast de diameter 
ook het afbraakstadium (schaal van 1 tot 5) en de lengte/hoogte van het dood hout genoteerd (zie digitaal 

bestand). Voor alle zware Zomereiken werd op het terrein een inschatting gemaakt van de 
gezondheidstoestand (schaal van 1 tot 5) op basis van de aanwezigheid van dode takken, zwammen en 
geslotenheid van de kruin. Tevens werden ook de Romeinse cijfers die op talrijke zware Zomereiken in het 
verleden (tijdens WOII?) werden aangebracht, vermeld.  

In totaal werden in het bosreservaat 258 levende dikke bomen en 286 dode bomen opgemeten. Zie resultaten 
op Kaart 3.9. 

Dikke bomen 
Het Bellebargiebos is bekend om zijn zware Zomereiken. Het is dan ook niet verwonderlijk dat er heel wat 
dikke Zomereiken werden opgemeten. De 164 levende Zomereiken met een omtrek tussen 2,5m en 3m 
werden vooral aangetroffen in de bestanden op de westelijke rand (bestanden 3a, 4a, 4b en 4c) en in de 
bestanden 18a en 20a. De 43 levende Zomereiken met een omtrek van meer dan 3m staan vooral in bestand 
12a (10 ex.) en een 5-tal ex. in de bestanden 3a en 4b. De dikste Zomereik (en tevens boom) van het bosreservaat 
bevindt zich in bestand 11a en heeft een omtrek van 3,80m. 

Andere dikke bomen zijn nagenoeg beperkt tot populieren. Langs de Burggravenstroom staat op de 
zuidoever een rij populieren met een 30-tal bomen met een omtrek van meer dan 2,5m. Op de oostrand van 
bestand 26c staan er een 7-tal dikke populieren.  

Soort DBH 80 – 95 cm  DBH > 95 cm 
Zomereik 164 (82%) 43 (74%) 
Populier 33 (16%) 15 (26%) 
Beuk 3 (2%) - 
Totaal op 75 ha bos 200 58 

Dichtheid (/ha) 2,67 0,73 

Tabel 4 :aantal, densiteit en soort van levende dikke bomen in bosreservaat Bellebargiebos 
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Van de 205 Zomereiken waarvan de gezondheidstoestand werd ingeschat is er 19% waarvan de toestand 
slecht tot matig is (schaal 2), van 63% is de toestand matig tot redelijk (schaal 3 en 3-4) en 18% heeft een goede 
gezondheidstoestand (schaal 4 en 4-5). Er is geen duidelijke geografische verspreiding van de bomen met een 
slechte of goede toestand in het bosreservaat.  

Dood hout 
Er werd in het bosreservaat vrij veel liggend en staand dood hout 
aangetroffen. Bij het liggend dood hout is Japanse lork de meest 
voorkomende soort en werd vooral aangetroffen in de bestanden 
25a en 26a. Omgevallen populieren zijn vooral aanwezig op de 
westrand van bestand 1a. In het noordelijk deel van de bestanden 1a 
en 1b er is een groot deel van de bomen omgewaaid. Het betreft 
vooral Sitka- en Fijnspar en in mindere mate ook Schietwilg. 
Verschillende omgevallen sparren zijn niet opgemeten omdat ze nog 
geen diameter van 30 cm hadden.  

Bij het staand dood hout is Zomereik de dominante soort met 81% van het aantal staande dode bomen in het 
bosreservaat. Hiervan zijn er 9 dode Zomereiken die een omtrek hebben van meer dan 3m. Andere 
boomsoorten komen maar in klein aantal (minder dan 5%) voor. 

Soort hangend dood hout liggend dood hout staand dood hout 

Am. eik - 1 - 
Am. vogelkers - 1 1 
Beuk - 11 5 
Douglas - 14 2 
Es - - 1 
Fijnspar - 3 1 
Hemlockspar - - 3 
Jap. lork 12 49 8 
Populier 2 17 3 
Ruwe berk - - 1 
Schietwilg - 5 - 
Sitkaspar 2 7 - 
Tamme kastanje - 1 1 
Witte els - 2 1 
Zachte berk 1 - - 
Zomereik 2 14 115 

Totaal op 75 ha 19 125 142 

Dichtheid (/ha) 0,25 1,67 1,89 

Tabel 5: aantal en soort van zwaar dood hout (d>30 cm)in bosreservaat Bellebargiebos 

 

 

foto: omgevallen sparren in bestand 1b 
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3.2.6 Fauna 

A) Avifauna 

Broedvogels 

In kader van dit beheerplan werd in 2007 een grondige broedvogelinventarisatie door Dirk Willems 
uitgevoerd. In Tabel 6 is een overzicht gegeven van de broedvogels in het bosreservaat Bellebargiebos. De 
gegevens zijn aangevuld met eigen losse waarnemingen. Tussen 1999 en 2002 werd door Gino Van Laere 
broedvogelinventarisaties uitgevoerd in en rond het Bellebargiebos. De soortenlijst van deze inventarisatie is 
terug te vinden in Bijlage 6, net zoals de soortbespreking van de inventarisatie in 2007. 

De bestanden waar in 2007 minder algemene soorten tot broeden gekomen zijn, zijn aangeduid op Kaart 3.10. 

Soort aantal broedterritoria 

Waterhoen 3 
Wilde eend 3 
Buizerd 1 
Wespendief 1? 
Sperwer 3 
Bosuil 4 
Groene specht 3 
Grote bonte specht 8 
Kleine bonte specht 1 à 2 
Zwarte specht 1 
Boomklever 8 
Boomkruiper 6 
Winterkoning  >70 
Heggenmus 5 à 6 
Tuinfluiter 2 
Zwartkop algemeen 
Tjiftjaf 17 
Goudhaantje 11 
Vuurgoudhaan 1 à 2 
Grauwe vliegenvanger 1 
Roodborst ± 50 
Merel algemeen 
Zanglijster 8 
Grote lijster 1 
Staartmees 7 
Matkop 6 
Kuifmees 2 
Zwarte mees 2 
Pimpelmees algemeen 
Koolmees 19 (enkel nestkasten) 
Vink 4 
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Putter 1? 
Spreeuw ± 30 

Tabel 6 :broedvogels in het bosreservaat Bellebargiebos in 2007(D. Willems) 

Onderstaande bespreking is gebaseerd op waarnemingen van D. Willems en eigen waarnemingen. 

o Watervogels: langs de Burggravenstroom komen 2 koppels Waterhoen tot broeden. Ook op de 
noordrand van het bosreservaat is er een broedkoppel. De Wilde eend komt met verschillende koppels 
tot broeden in het bos. De adulte wijfjes verzamelen met hun jongen op de Burggravenstroom. Er zijn 
regelmatig mislukte broedpogingen van IJsvogel langs de Burggravenstroom.  

o Roofvogels: in 2007 waren 3 koppels Buizerd aanwezig, maar is er maar één koppel in bestand 3a tot 
broeden gekomen. In vorige jaren kwamen gemiddeld 1 à 2 koppels tot broeden in het bos. De Wespen-
dief is waarschijnlijk in 2008 tot broeden gekomen. Er was een waarneming van een koppel Wespendie-
ven op 28 mei 2008 (Van Elegem B. & Vandekerkhove K.). Het blijft een onregelmatige broedvogel in het 
Bellebargiebos.  

Sperwer komt met 3 koppels tot broeden in het bosreservaat, in 2007 was er wel een mislukt broedgeval 
in bestand 5a.  

Bosuil komt jaarlijks met ongeveer 4 koppels tot broeden in het bosreservaat. In bestand 4a vloog er in 
2007 1 jong uit, in bestand 20a 2 jongen, in bestand 27a ook 2 jongen en in bestand 10a zelfs 4 jongen.  

Op de oostrand van bestand 27a hangt een nestkast voor Torenvalk  

o Spechten: de Kleine bonte specht komt waarschijnlijk met twee koppels in het bosreservaat tot broeden, 
namelijk in de omgeving van bestand 13a en in de populierenrij ten oosten van bestand 26c.  Van de 
Grote bonte specht zijn er minstens 8 broedkoppels en van de Groene specht 3 broedkoppels (in bestan-

den 4b, 25a en 12a). De Zwarte specht komt sinds 2000 jaarlijks tot broeden (Bruggeman C. & Hamelinck W.). 
in 2007 en 2008 was er een broedgeval op de grens met de Lembeekse bossen.  

o Boomklever: met 8 broedkoppels is de Boomklever een vrij algemene broedvogel, maar een broeddicht-
heid van 10 broedparen/100 ha is gezien het groot aandeel bomen vrij laag.  

o Wielewaal (Rode lijst: bedreigd): is waarschijnlijk de laatste jaren als broedvogel verdwenen. In 2007 was 
er een mogelijks broedgeval. In 2002 werden nog 2 broedgevallen in het bos en omgeving vastgesteld.  

o Grote lijster: in 2007 was er een mislukt broedgeval in een populier langs de Sint-Jansdreef ter hoogte 
van bestand 12a. Een vijftal jaren geleden kwam deze soort nog met 4 à 5 koppels tot broeden in en rond 
het bosreservaat.  

o Vuurgoudhaan: komt jaarlijks tot broeden in de dikke populieren die sterk begroeid zijn met Klimop. Er 
zou ook een broedgeval in bestand 26a zijn geweest (med. G. Van Laere). Is zeker in Oost-Vlaanderen een 
zeldzame broedvogel.  

o Grauwe vliegenvanger:  in 2007 kwam er een koppel broeden op de zuidrand van het bosreservaat, in de 
omgeving van de parking. In 2008 was er waarschijnlijk geen broedgeval van deze sterk achteruitgaande 
soort.  

o Matkop: deze Rode lijstsoort (cat.: kwetsbaar) kwam in 2007 met 8 koppels tot broeden in het bosreservaat. 
Hiermee lijkt het broedbestand in het bos in vergelijking met de periode 1999-2002 redelijk op peil te 
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blijven. Andere minder algemene mezensoorten zijn Kuifmees, die tot broeden komt in bestand 10a en 
perceel 16, en de Zwarte mees die eveneens in bestand 10a broedt en ook in naaldhoutbestanden ten 
noorden van de Burggravenstroom.  

Merkwaardig is dat in 2007 maar 1 broedkoppel van Holenduif werd vastgesteld (in 2000 nog 14 broedparen).  

De omvang van het bos, de ligging in een bosrijke omgeving en de aanwezigheid van oude bomen zorgt 
ervoor dat, ondanks dat het aantal minder algemene broedvogels beperkt is, er toch een aanzienlijk aantal 
broedvogels in het bosreservaat voorkomen (in 1999 werden 45 soorten broedvogels aangetroffen) en dat er een 
vrij volledige soortenlijst is met bosgebonden broedvogels (roofvogels, spechten, mezen, …) .   

Per ‘ecologische’ groep komen zeker volgende broedvogels in het bosreservaat voor: 

o Soorten van waterpartijen: Wilde eend, Waterhoen, Kleine karekiet, (IJsvogel) 

o Soorten van naaldhout: Goudhaan, Zwarte mees, Kuifmees 

o Soorten van loofhout met binding aan oude bomen: Bosuil, Kleine bonte specht, Grote bonte specht, 
Zwarte specht, Boomklever, Matkop. 

o Soorten van loofhout zonder specifieke binding aan oud bos: Buizerd, Sperwer, Groene specht, Gaai, 
Merel, Grote lijster, Zanglijster, Spreeuw, Houtduif, Holenduif, Koolmees, Pimpelmees, Boomkruiper, 
Zwartkop, Tuinfluiter, Tjiftjaf, Roodborst, Vink, Zwarte kraai, Ekster, Kauw. 

o Soorten van struwelen (en ruigtes): Winterkoning, Heggenmus, Staartmees.  

Door het spontaan laten ontwikkelen van een groot deel van het bosreservaat waardoor er o.a. meer dood 
hout zal aanwezig zijn en door de vrij intense omvormingen die zullen plaatsgrijpen, is te verwachten dat de 
holenbroeders, (spechten, Boomklever, …) zullen toenemen en ook soorten van struwelen (tijdelijk) meer 
geschikte biotopen zullen krijgen.  

Verdwenen broedvogels 

De Houtsnip was enkele decennia geleden een vaste broedvogel, komt momenteel mogelijks onregelmatig tot 
broeden. Steenuil is sinds 2000 als broedvogel in de directe omgeving van het bosreservaat verdwenen, 
terwijl waarschijnlijk ook Ransuil geen jaarlijkse broedvogel meer is. Zoals op veel plaatsen in Vlaanderen is 
ook hier Zomertortel als broedvogel verdwenen. In 2000 werden voor de laatste keer twee broedparen 
vastgesteld.  

De Gekraagde roodstaart kwam in 2000 nog met 3 koppels tot broeden in de omgeving van het bosreservaat 
maar is sinds 2002 als broedvogel verdwenen. Van de Fitis was in 2000 maar 1 broedpaar aanwezig, daarna 
kwam deze soort niet meer tot broeden. Ook de Ringmus is sinds 2000 als broedvogel verdwenen.  

Niet broedvogels 

Het bosreservaat is in deze vrij bosarme streek van belang voor doortrekkende en overwinterende vogels. 
Tijdens de wintermaanden worden verspreid over het bos regelmatig Houtsnippen waargenomen en worden 
in de naaldhoutbestanden foeragerende groepen Kruisbekken, Zwarte mezen, ... gezien. Ook overwinteren er 
regelmatig groepjes Sijzen.  
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B) Zoogdieren 

Vleermuizen 
In 2008 werd in het bosreservaat twee transecten (= traject van 1 km waar om de 50 m 3 minuten alle vleermuizen 

worden genoteerd) uitgezet dat telkens 3 maal werd afgelopen.  

De gegevens van de transecttellingen (13/05/08, 15/07/08, 16/07/08, 09/09/08 en 12/09/08) zijn weergegeven in 
Bijlage 7 en de ligging van het transecten (langs de Sint-Jansdreef en langs de oostelijke dreef) is weergegeven op 
Kaart 3.10. De transecten werd van zuid naar noord afgelopen.  

Op de transecten werd op de meeste transectpunten 1 à 2 jagende Dwergvleermuizen waargenomen. Het 
minste activiteit was er in mei en het meest in september. In de omgeving van de Burggravenstroom was er 
beduidend meer activiteit dan in de meer gesloten bosbestanden langs het transect.  

In 2000 werd door boswachter Jean-Pierre Nicaise een eerste zomerinventarisatie met batdetector van 
vleermuizen in het Bellebargiebos uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit het aflopen van 4 transecten (zonder 

transectpunten) waarbij alle waargenomen vleermuizen werden genoteerd. Er was een inventarisatie naar 
kolonies en er was in de maanden maart-april 2000 een gedetailleerde inventarisatie van koloniebomen. Het 
rapport van dit onderzoek is  weergegeven in Bijlage 7.  

De belangrijkste resultaten en aangetroffen soorten tijdens het onderzoek in 2000 en 2008 zijn: 

o Baardvleermuis (Myotis mystacinus/brandtii): er waren vrij veel waarnemingen langs de dreven en open 
plekken. Er werden geen kolonies in het Bellebargiebos gevonden, hoewel deze er waarschijnlijk aanwe-
zig zijn. Tijdens de transecttellingen in 2008 werd eveneens in klein aantal regelmatig baardvleermuizen 
waargenomen.  

o Dwergvleermuis (Pippistrellus pippistrellus): is een veel voorkomende soort in het bosreservaat en werd in 
beide jaren bijna overal aangetroffen. Waarschijnlijk zijn er kolonies in het bosreservaat aanwezig. Er is in 
2000 een mogelijke waarneming van Ruige dwergvleermuis langs de Burggravenstroom.  

o Franjestaart (Myotis nattereri) (RL: vermoedelijk bedreigd): werd in 2000 tweemaal kort waargenomen en in 
2008 werden hoogstwaarschijnlijk 3 jagende exemplaren aan de brug over de Burggravenstroom vastge-
steld.  

o Grootoorvleermuis (Plecotus auritus/austricus): op 1 augustus 2000 werd in bestand 3a in de holte van een 
Zomereik een kolonie van 32 grootoorvleermuizen vastgesteld, wat tot nu toe de grootste gekende 
boombewonende kolonie grootoorvleermuizen in Vlaanderen is. Bij hercontrole op 5 augustus 2000 bleek 
de kolonie al verplaatst.  

o Laatvlieger: geen zekere waarnemingen binnen het bosreservaat.  

o Watervleermuis (Myotis daubentonii): in 2000 werden er jagende Watervleermuizen aangetroffen boven de 
Burggravenstroom en boven de vijver ten oosten van bestand 26c. Merkwaardig genoeg werd in 2008  
geen Watervleermuizen boven de Burggravenstroom aangetroffen. Waarschijnlijk is het lage waterpeil 
van de waterloop hiervoor deels verantwoordelijk.    

Een relatief beperkt onderzoek naar vleermuizen in het bosreservaat leverde een interessante vondst van een 
grote kolonie grootoorvleermuizen op. Er werden minimum 5 soorten vastgesteld met o.a. het voorkomen 
van de minder algemene Franjestaart. Vooral langs de Sint-Jansdreef en langs de Burggravenstroom werden 
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het meest vleermuizen aangetroffen.  

Gezien de talrijke aanwezigheid van oude bomen met holtes komen er mogelijks nog kolonies van andere 
soorten voor. Hiervoor dient er echter een intensieve inventarisatie, met verschillende vroegmorgen-
bezoeken voor zwermgedrag, opgezet te worden. Hierbij kan ook verder de aanwezigheid van o.a. 
Franjestaart en Ruige dwergvleermuis bevestigd worden.   

Het instellen van een integraal reservaat in het grootste deel van het bosreservaat is een gunstige maatregel 
voor vleermuizen (behoud oude en holle bomen).   

Overige zoogdieren 

o Rode eekhoorn: komt in klein aantal voor in de naaldhoutbestanden;  

o Ree: komt onregelmatig voor in het bosreservaat, er is geen vaste populatie aanwezig.   

o Haas: werd regelmatig in de bestanden aan de west- en oostrand van het bosreservaat waargenomen.  

o Konijn: komt in klein aantal voor. 

o Bosspitsmuis: in de bodemvallen werden regelmatig Bosspitsmuizen als bijvangst aangetroffen;  

o Bosmuis: in de bodemvallen werden regelmatig jonge Bosmuizen als bijvangst aangetroffen.  

C) Amfibieën 

In het voorjaar (april) van 2007 werd een inventarisatie van amfibieën in het bosreservaat uitgevoerd. Dit 
gebeurde met behulp van amfibiefuiken en schepnet. De amfibiefuiken werden geplaatst in de kunstmatige 
vijver (6x3m) in bestand 21a en in de gracht op de noordgrens van de bestanden 1a en 2b. In 2000 was er ook 
een inventarisatie van amfibieën in en rond het bosreservaat door Godfried Van Tomme. De resultaten van 
beide inventarisaties worden samen besproken. Zie ook Kaart 3.10.  

Volgende soorten amfibieën komen voor in het bosreservaat: 

o Alpenwatersalamander: komt voor in de kwelgracht op de noordrand van het bosreservaat. Hier 
werden in 2007 9 ex. (4 m., 5 vr.) gevangen. In de kunstmatige vijver ten oosten van bestand 26c plant deze 
soort er zich ook voort.  

o Kleine watersalamander: in de noordelijke kwelgracht werden in 2007 3 ex. gevangen. De soort komt 
ook voor in de kunstmatige vijver net buiten het bosreservaat.  

o Bruine kikker: in het vijvertje in bestand 21a werd er enkel 1 Bruine kikker aangetroffen. Ook werden in 
de meeste bodemvalreeksen jonge Bruine kikkers als bijvangst aangetroffen.  

o Gewone pad: werd regelmatig aangetroffen als bijvangst in alle zes reeksen van bodemvallen, dus in de 
bestanden 3a,6a, 12a, 20a, 21a en 26c. 

De talrijke greppels in het bosreservaat vallen in het voorjaar te vroeg droog om interessant te zijn voor 
amfibieën. Alpenwater- en Kleine watersalamander komen in klein aantal voor op de randen van het 
bosreservaat. Gewone pad en Bruine kikker zjin vrij algemeen in het bosreservaat. Opvallend is dat de oude 
walgracht en de kleine vijver in de bestanden 8a en 21a nagenoeg geen amfibieën herbergen.  

Er zijn geen waarnemingen bekend van de reptielen Levendbarende hagedis of Hazelworm in of rond het 
Bellebargiebos.  
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D) Invertebraten 

In 2007 werd een grondige inventarisatie uitgevoerd van de groepen loopkevers en spinnen in het 
bosreservaat, zie hiervoor verder punt 3.2.7.  

Hieronder worden de eigen losse waarnemingen en de gegevens die door de Natuurhistorische werkgroep 
Meetjesland van het Bellebargiebos zijn verzameld en gepubliceerd, besproken.  

Dagvlinders 

De gegevens van dagvlinders zijn afkomstig van waarnemingen van de Natuurhistorische werkgroep 
Meetjesland (Chris Bruggeman) van de periode 2002-2007 en eigen losse waarnemingen in 2007 en 2008. 
Hierbij dient vermeld te worden dat 2008 een bijzonder slecht jaar voor dagvlinders was. In Bijlage 8 is de 
soortenlijst, data en aantal van dagvlinders in de periode 2002-2007 weergegeven.  

Volgende 17 soorten werden in het bosreservaat waargenomen (2002-2008): 

o Atalanta: vrij algemeen; 

o Boomblauwtje: regelmatig waargenomen; 

o Bont zandoogje: algemeen langs de bosranden en de Sint-Jansdreef; 

o Bruin zandoogje: vooral langs de Burggravenstroom; 

o Citroenvlinder: komt in klein aantal voor: vroegste waarneming op 3 april 2005; 

o Dagpauwoog: vrij algemeen; 

o Distelvlinder: 1 waarneming op 17 juli 2006; 

o Eikenpage: wordt regelmatig in het bos waargenomen;  

o Gehakkelde aurelia: regelmatig op de ruigtekruiden aan te treffen; 

o Groot koolwitje: komt in klein aantal voor; 

o Klein geaderd witje: algemeen. Zo onder meer 21 ex. op 7 augustus 2004; 

o Klein koolwitje: komt in klein aantal voor; 

o Landkaartje: kan zeker in de late zomer algemeen voorkomen, zo onder meer een totaal van 32 ex. op 24 
augustus 2003 in het bosreservaat; 

o Oranjetipje: kan vrij algemeen langs de Burggravenstroom voorkomen; 

o Oranje zandoogje: vrij algemeen op ruigtekruiden; 

o Rouwmantel: een waarneming op 6 juli 2004 (Gino Van Laere); 

o Zwartsprietdikkopje: een waarneming op 10 juli 2005. 

De meeste dagvlinders worden waargenomen langs de bermen van het zuidelijk deel van de Sint-Jansdreef 
en vooral ook in de ruigtezone op de noordoever van de Burggravenstroom. Hier komen heel wat bloeiende 
(ruigte)kruiden voor die aantrekkelijk zijn voor dagvlinders. Ook de open zone van de aardgasleiding is een 
geschikt biotoop voor verschillende dagvlindersoorten.  

Nachtvlinders 

Nachtvlinders zijn nog maar beperkt geïnventariseerd in het Bellebargiebos. Op 20 augustus 2004 was er een 
inventarisatie d.m.v. een lichtval (Chris Bruggeman). Tussen 2003 en 2007 werden in totaal 68 soorten 
waargenomen. Zie de lijst in Bijlage 8. 
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Lieveheerbeestjes 

Tussen 2002 en 2007 werden 15 verschillende soorten lieveheerbeestjes in het Bellebargiebos aangetroffen 
(Chris Bruggeman). Hiervan zijn er geen vermeld op de voorlopige Rode lijst voor Lieveheerbeestjes (Adriaens 

T.). Wel zijn er een aantal soorten die minder algemeen zijn in de provincie Oost-Vlaanderen, zoals onder 
meer Bruin lieveheerbeestje, Achttienstippig lieveheerbeestje, Oogvlek lieveheerbeestje, Tienvlek lieveheer-
beestje en Wilgen lieveheerbeestje. Zie de lijst met soorten, aantal en data in Bijlage 8. 

Boktorren 

Van deze kevers is er een beperkte inventarisatie uitgevoerd in het Meetjesland (Chris Bruggeman). De grootste 
groep van boktorren zijn gebonden aan hout. In het Bellebargiebos werden volgende soorten aangetroffen: 
Smalle bloembok (Grammoptera ruficornis), Gevlekte smalbok (Leptura maculata), Zwartstreepsmalbok (Leptura 

melanura), Kleine wespenbok (Clytus arietis) en Distelboktor (Agapanthia villosoviridescens).  

Korfslakken 

Door William White werden de Korfslakken (Vertiginidae) in het Meetjesland onderzocht. Er werden 5 soorten 
aangetroffen waarvan er twee soorten in en rond (i.e. de Bakkersbossen) het Bellebargiebos voorkomen. Soorten 
die er voorkomen, zijn: Tandeloze korfslak (Columella edentula) en Gestreepte korfslak (Vertigo substriata). 
Vooral die laatste soort is in Vlaanderen bijzonder zeldzaam.  

Andere 

Hierbij nog enkele losse waarnemingen:  

o In 2006 werden veel exemplaren van de Viervlekwielwebspin (Araneus quadratus) in het Bellebargiebos 
aangetroffen (Chris Bruggeman).  

o Op 13 en 29 juli 2003 werd de minder algemene zweefvlieg Wollig gitje (Cheilosia illustrata) waargenomen 
langs de Burggravenstroom ter hoogte van het Bellebargiebos (Chris Bruggeman).  

o Op 5 februari 2006 werden door Chris Bruggeman drie grotere 
sluipwespen aangetroffen. De drie vrouwelijke exemplaren wer-
den gedetermineerd als Stenichneumon culpator, Ichneumon 
stramentor en Ichneumon inquinatus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: sluipwesp: Ichneumon inquinatus 
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3.2.7 Inventarisatie spinnen en loopkevers 
Loopkevers en spinnen werden d.m.v. bodemvallen en handvangsten in 2007 intensief bemonsterd in het 
bosreservaat Bellebargiebos (Maarten Jacobs).  

Van midden maart tot eind oktober 2007 werden 6 bodemvalreeksen uitgezet, verspreid over het 
Bellebargiebos (zie situering op Kaart 3.10). De locatie van de reeksen werd zo gekozen dat verschillende 
biotopen of plaatsen met verschillende structuurkenmerken aan bod kwamen.  

A) Materiaal en methode 

Op 16 maart 2007 werden op 6 locaties binnen het Bellebargiebos telkens een reeks van drie bodemvallen 
geplaatst met hierover een metalen frame  ter bescherming van de val en een plexi-glazen dakje tegen 
inregenen. De glazen potten met een inhoud van 500 ml, een hoogte van 10 cm en een bovendiameter van 9,5 
cm werden in een hiervoor aangepaste plastik huls in de bodem ingegraven zodat de bovenrand van de pot 
gelijk komt met het maaiveld. De potten werden tot de helft gevuld met een formoloplossing (4%) om de 
gevangen dieren te fixeren. Aan deze vloeistof werd een beetje detergent toegevoegd om de 
oppervlaktespanning te reduceren. 

Ongeveer tweewekelijks werd de inhoud van de vallen opgehaald en de goede werking van de vallen 
gecontroleerd. 

Deze bodemvalbemonstering werd aangevuld met handvangsten in het voor- en najaar van 2007. 

Korte beschrijving van de stations: 

- Reeks 1: Eiken–Beukenbestand met diepe rabatten en dominantie van Adelaarsvaren. 

- Reeks 2: in oude omwalling op de oever tussen Pitrus en onder Zwarte els. 

- Reeks 3: Eikenbestand met vrij veel Ruwe berk, wat dood hout en dominantie van bramen en Brede 
stekelvaren. 

- Reeks 4: populierenbestand met in nevenetage Zwarte els. Vrij vochtig en enige plek met voorjaarsflora 
(Bosanemoon). 

- Reeks 5: Eikenbestand met wat Ruwe berk, vrij zware eiken en wat bramen in de kruidlaag. 

- Reeks 6: Eikenbestand (met enkele zware eiken) met inmenging van Beuk met in de kruidlaag wat 
Klimop en bramen. 

B) Spinnen 

In totaal werden 3.170 adulte spinnen gedetermineerd. Dit resulteerde in 84 soorten. Door middel van 
bodemvallen werden 66 soorten gevangen en met handvangsten werden 35 soorten gevangen waarvan 18 
soorten niet met bodemvallen werden gevonden. 

In Bijlage 9 is de tabel gevoegd met de soorten, aantallen per station en Rode lijststatus. (Leg. Jacobs M., Det. De 

Koninck H.).  

8 soorten komen voor op de Rode lijst (Maelfait et al., 1998), waarvan: 

 Bedreigd:  2 
 Kwetsbaar:  6 
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In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal soorten dat met een bepaald aantal 
exemplaren is gevonden. Dit als maat voor de frequentie waarmee de soorten zijn aangetroffen. 

# ex. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-20 21-50 51-100 >100 

# soorten 28 16 6 6 5 1 1 2 2 8 3 5 1 

Van 28 soorten (1/3de) werd maar 1 exemplaar gevonden, van 56 soorten (2/3de) werden minder dan 5 
exemplaren gevangen. 

Van maar 1 soort (Pirata hygrophilus) werden meer dan 100 exemplaren gevangen en deze vertegenwoordigd 
reeds 77% van het totaal gevangen exemplaren!  

1) Overzicht gevonden Rode lijstsoorten (volgens Maelfait et al.,1998): 

Bedreigd 

1. Haplodrassus silvestris (Bosmuisspin) 

Een typische bossoort die gevonden kan worden onder stenen, schors van liggend hout en in strooisel 
(Roberts, 1998).  

Volgens de Rode lijst (Maelfait et al, 1998) een soort van droge loofbossen met veel dood hout. 

Van de Bosmuisspin werden maar 1 exemplaar gevangen en dit in de reeks 4. 

2. Philodromus albidus (Bleke renspin) 

De Bleke renspin leeft op struiken en lage boomtakken (Roberts, 1998). Volgens de Rode lijst (Maelfait et al., 1998) 
vooral aan randen van droge loofbossen. 

Dat het een soort is die zelden of nooit op de grond komt, blijkt uit de vangst van het enige exemplaar d.m.v. 
handvangst. 

P. albidus werd pas in 1989 onderscheiden van P. rufus waardoor waarnemingen van voor deze datum 
dikwijls niet meer toe te wijzen zijn aan een van beide soorten. 

Kwetsbaar 

3. Pardosa lugubris (Zwartstaartboswolfsspin) 

Mogelijk op warme en minder schaduwrijke plekken dan P. saltans (Roberts, 1998). Volgens de Rode lijst 
(Maelfait et al., 1998) een soort van randen van droge bossen.  

Pas in 1990 werd duidelijk dat wat tot dan toe P. lugubris heette, uit meerdere soorten bestond waarvan P. 
lugubris er één van is. 

Van P. lugubris werd maar één exemplaar gevangen in reeks 3. 

4. Tegenaria silvestris (Steentrechterspin) 

Te vinden onder schors, liggend hout en stenen, vaak in bossen (Roberts, 1998). Volgens Maelfait et al. (1998) 
een soort van droge bossen met veel dood hout. 

Er werden maar twee exemplaren gevangen en dit in reeks 5. 
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5. Hahnia helveola (Boskamstaartje) 

Meestal in bos. (Roberts, 1998). Een soort van droge bossen met veel dood hout (Maelfait et al., 1998) 

Van het Boskamstaartje werden 2 exemplaren gevangen in reeks 1.  

6. Euryopis flavomaculata (Geelvlekjachtkogelspin) 

Tussen mos  en lage vegetatie op natte tot vrij droge plekken. (Roberts, 1998). Volgens Maelfait et al. (1998) heeft 
deze soort zijn optimum in ruige droge schrale graslanden.  

In de reeksen 1 en 5 werd telkens 1 exemplaar gevangen.  

7. Pachygnatha listeri (Bosdikkaak) 

Optimaal in broekbossen, maar ook in minder beschaduwde natte biotopen als rietlanden, veenheide en ook 
in wat drogere bossen en struwelen. (Roberts, 1998). Een soort van open moerassige loofbossen (Maelfait et al., 

1998). 

Van de Bosdikkaak werden 14 exemplaren gevangen (4 in reeks 2, 9 in reeks 6 en 1 met handvangsten). 

8.Oedothorax gibbosus (Bult-velddwergspin) 

Een soort die zijn optimum heeft in open moerassige loofbossen (Maelfait et al. 1998) 

Er werd 1 exemplaar gevangen in reeks 2. 

2) Soorten die niet op de Rode-lijst voorkomen maar opvallen door hun talrijkheid of 
indicatorwaarde: 

Pirata hygrophilus (Bospiraat) 

De Bospiraat is algemeen in de hele Benelux en verkiest allerlei natte plekken (Roberts, 1998). 

Van de Bospiraat werden niet minder dan 2.442 exemplaren gevangen. Dit is 77% van het totaal aantal 
gevangen spinnen! Hiermee is de soort veruit de talrijkst gevangen soort is en ook de enige waar meer dan 
100 exemplaren van gevangen werden. 

De soort werd in alle reeksen veel gevangen maar beduidend minder in reeks 4 

3) Algemene bevindingen: 

De Rode lijssoorten werden allemaal in erg lage aantallen gevangen (4 soorten met 1 exemplaar, 3 soorten met 2 

exemplaren en van 1 soort 14 exemplaren). 

Vergelijking van de verschillende reeksen: 

reeks # soorten # RL-soorten totaal # ex. # ex. RL-soorten 

1 25 2 (8,0%) 798 3 (0,4%) 

2 30 2 (6,7%) 633 5 (0,8%) 

3 23 1 (4,3%) 549 1 (0,2%) 

4 37 1 (2,7%) 190 1(0,5%) 

5 24 2 (8,3%) 470 3 (0,6%) 

6 21 1 (4,8%) 459 9 (2%) 

Tabel 7: aantalgevangen spinnen per station 
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In alle reeksen werden vergelijkbare aantallen soorten en Rode lijstsoorten gevonden. Alleen in reeks 4 
werden beduidend meer soorten (37) gevonden maar dit resulteert niet in meer Rode lijstsoorten (1). Dit is 
vrijwel zeker te verklaren daar reeks 4 de enig reeks is die aan de rand van het bos stond. Hierdoor zijn zowel 
bossoorten, bosrandsoorten als soorten van open terreinen in de vallen terecht gekomen.  

Dit wordt ook ondersteund daar er in vergelijking met de andere reeksen maar erg weinig exemplaren 
werden gevangen. 

Per reeks werden maar erg weinig Rode lijstsoorten gevangen en dit dan nog in zeer kleine aantallen. 

Besluit spinnen: 

84 soorten waarvan 66 uit bodemvallen en 35 met handvangsten (18 enkel met handvangsten) is niet zo erg veel. 
Ook het aandeel Rode lijstsoorten is in vergelijking met andere biotopen erg laag. Toch zegt het aantal soorten 
weinig over de kwaliteit van een gebied. Dat er 28 soorten zijn waarvan maar 1 exemplaar gevangen werd en 
zelfs 2/3de van de spinnensoorten met minder dan 5 exemplaren gevangen werden, is opmerkelijk. 

Dat er weinig Rode lijstsoorten gevonden werden en dat de Rode lijstsoorten op 1 soort na allemaal in erg 
lage aantallen (1 en 2 exemplaren) gevangen werden, duidt eerder op een mix van bossoorten en eerder 
eurytope soorten met nog enkele relictpopulaties van interessante soorten. 

De Rode lijstsoorten zijn bijna allemaal typisch voor droge bossen, randen van droge bossen en anderzijds 
open moerassige loofbossen. 

Dat er 18 soorten uitsluitend gevangen werden met handvangsten bewijst dat voor spinnen handvangsten als 
aanvulling op bodemvallen erg belangrijk zijn om een meer volledig beeld op de aanwezige spinnenfauna te 
verkrijgen. Om een volledig beeld te kunnen krijgen van de spinnenfauna moet er ook bemonsterd worden 
met één of meerdere stam-eclectorvallen. 

C) Loopkevers 

In totaal werden 1.191 loopkevers gevangen, verdeeld over 47 soorten. Met bodemvallen werden 1.159 
loopkevers van 41 soorten gevangen, met handvangsten werden 32 loopkevers van 19 soorten gevangen. 6 
soorten, namelijk Acupalpus consputus, Agonum albipes, Bembidion dentellum, Clivina collaris, Notiophillus 
aquaticusen Stenolophus mixtus werden enkel gevangen door handvangsten. 

Er moet opgemerkt worden dat de handvangsten voor loopkevers voornamelijk werden gedaan op de oevers 
van de Burggravenstroom omdat oeversoorten moeilijk te bemonsteren zijn met bodemvallen. Dit verklaard 
meteen ook waarom er 6 soorten enkel met handvangsten werden gevonden.  

In Bijlage 9 is de tabel gevoegd met de soorten, aantallen per station en Rode lijststatus.  

3 soorten komen voor op de Rode lijst (Desender et al., 1995), waarvan: 

 Bedreigd:  2 
 Zeldzaam: 1 

Overzicht van het aantal soorten dat met een bepaald aantal exemplaren is gevonden. Dit als maat voor de 
frequentie waarmee de soorten zijn aangetroffen. 

# ex. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10-20 21-50 51-100 >100 

# soorten 11 7 3 3 1 2 3 2 2 4 1 4 4 
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Uit de tabel kunnen we aflezen dat van 11 soorten maar 1 exemplaar werd gevangen en van 24 soorten (meer 

dan de helft) werden minder dan 5 exemplaren gevangen. 4 soorten daarentegen zijn erg goed 
vertegenwoordigd met meer dan 100 gevangen individuen, ofwel 689 exemplaren (58%). 

1) Overzicht Rode lijstsoorten (Desender et al., 2008; Turin, 2000): 

Bedreigd 

1. Agonum livens 

Voor 1950 van 17 UTM-hokken gekend. Na 1950 nog maar uit 8 hokken gekend, met de meest recente 
vindplaats in bos t’ Ename in 1995.  

A. livens is een soort van vochtige loofbossen, voornamelijk elzenbroekbossen en valleibossen. 
Reproductieperiode voornamelijk in het voorjaar. (Desender et al., 1995). 

In Nederland vooral in het gebied rond de grote rivieren, hier niet algemeen. Zoals in België is ook in 
Nederland het aantal waarnemingen achteruitgegaan. Recent wel veel waarnemingen uit handvangsten 
(Turin, 2000). Volgens Lindroth (1974, 1986) een soort van moerassige, venige loofbossen, vooral met elzen of 
berken, tussen blad of in veenmos. Bij voorkeur op modderige plaatsen met veel beschaduwing, ook op 
kleiige bodem tussen bladeren, bij voorkeur langs oevers van bospoelen. 

De vele recente handvangsten uit Nederland wijzen er waarschijnlijk op dat de soort onderbemonsterd is. 

Mogelijk is A. livens een zeer goede indicator van waardevolle natte bossen. Het verdwijnen van natte bossen 
en verdroging door verlaging van de grondwaterstand zijn belangrijke bedreigingen (Turin, 2000). 

In het Bellebargiebos werden 5 exemplaren gevangen en dit in de reeksen 2 (2 ex.), 3 (1 ex.) en 4 (2 ex.). De 
soort lijkt dan ook nog verspreid in het bos aanwezig te zijn. 

2. Calosoma inquisitor (Kleine poppenrover) 

Voor 1950 uit 30 UTM –hokken gekend. Na 1950 nog maar 
gekend uit 6 UTM-hokken en daardoor als bedreigd op de 
Rode lijst wegens een zeer sterke achteruitgang (Desender et al., 

1995). 

In Nederland aanvankelijk ook zeer sterk achteruitgegaan 
maar sedert 1994 geleidelijk terug toegenomen, waarschijnlijk 
ten gevolge van enkele grote rupsenplagen van o.a. de Kleine 
wintervlinder en de Eikenbladroller. In de Veluwe plaatselijk 
zeer talrijk in 1998 en 1999 (Turin, 2000). 

Volgens Desender et al. (1995) een soort van oude loofbossen, meestal eikenbossen. Ook in Nederland een 
soort van bosgebieden en vroeger ook in duinbossen (Turin, 2000). 

C. inquisitor is een boombewonende soort van de grotere boscomplexen. De adulten zoeken overdag voedsel 
op bomen, de larven leven in de grond. Het voedsel bestaat vnl. uit rupsen en poppen van spanners en 
bladrollers (Desender et al., 1995). 

De Kleine poppenrover kan 2 tot 3 jaar oud worden en kan goed vliegen en klimmen. 



Beheerplan bosreservaat Bellebargiebos  

ESHER  maart  2009 

62

De bedreigingen zijn het verdwijnen en versnipperen van natuurlijke en oude bossen. Omdat de soort sterk 
kan fluctueren, is hij minder geschikt als monitorsoort. 

Het is een goede indicator van ongestoorde eikenbossen en boscomplexen met een goede infrastructuur en hij 
verdient zeker aandacht met betrekking tot biotoopbescherming. Het is opvallend dat C. inquisitor vooral 
wordt aangetroffen in dezelfde gebieden waar ook het Vliegend hert voorkomt. Belangrijk zijn het behoud 
van grote boscomplexen waar binnen de bossen een gevarieerde leeftijdsopbouw aanwezig is en voldoende 
dood hout blijft liggen (Turin, 2000). 

In het Bellebargiebos werden niet minder dan 8 exemplaren van C. inquisitor gevangen met bodemvallen en 
dit ondanks dat gezien de levenswijze bodemvallen ongeschikt worden geacht om deze soort te bemonsteren 
en er erg weinig vangsten uit bodemvallen bekend zijn (Turin, 2000). 

De Kleine poppenrover werd in de reeksen 3, 5 en 6 gevangen met respectievelijk 1, 5 en 2 exemplaren. 
Gezien het vangaantal uit de bodemvallen en de spreiding doorheen het bos is het vrijwel zeker dat de soort 
in 2007 erg talrijk voorkwam in het Bellebargiebos. 

Zeldzaam 

3. Asaphidion stierlini 

Deze soort zou plaatselijk talrijk zijn aan de Belgische kust (Desender) maar werd in Nederland nog maar een 
enkele keer gemeld wat er sterk op wijst dat de soort bij ons de noordgrens van zijn areaal bereikt.  

Over de ecologie van deze soort is weinig bekend, mede door de taxonomische verwarring met A. flavipes. 
Volgens Luff (1998) komt A. stierlini voor op drogere plaatsen dan de andere Asaphidion-soorten. Bauer et al. 
(1998) typeren deze loopkever als een soort van zeer open terrein en vonden hem vooral in kustbiotopen, 
duinen en kwelders. Onvoldoende gegevens over de bruikbaarheid als indicatorsoort. 

2) Soorten die niet op de Rode-lijst voorkomen maar opvallen door hun talrijkheid of 
indicatorwaarde: 

Agonum assimilis 

Hygrofiel, lichtschuw en koudepreferent (Thiele, 1977). In 
Noord(west)-Europa een uitgesproken soort van vochtige tot 
natte, humus- en schaduwrijke, koele bossen. 

In België en Nederland verbreid en vaak talrijk in bosrijke 
streken. 

A. assimilis is de meest gevangen soort met 269 exemplaren. 
Opvallend zijn de hoge vangaantallen in de reeksen 2 en 4 en 
het ontbreken of de erg lage aantallen in de reeksen 1,3, 5 en 6. 

Pterostichus rhaeticus 

Een vrij algemene soort in oligotrofe terreintypen. P. rhaeticus wordt eerder gekenmerkt als veensoort die 
voorkomt in voedselarme, zuurdere milieus. P. nigrita daarentegen komt meer voor aan eutrofe oevers van 
poelen in onder meer uiterwaarden en natte bossen met een zekere voorkeur voor wat zwaardere 
bodemtypen (Turin, 2000). 
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P. rhaeticus is de tweede algemeenste soort met 190 gevangen exemplaren. Opvallend is het hoge 
vangstaantal in reeks 2 (157 exemplaren). 

Gezien de ecologie van de soort was eerder te verwachten dat P. nigrita de meest algemene soort van de twee 
zou zijn. Mogelijk is de ecologie van beide soorten nog niet goed gekend omdat de soorten pas in 1984 als 
aparte soorten herkend zijn. 

Nebria brevicollis 

Dit is één van de meest algemene inheemse loopkevers, die 
vooral in bossen vaak zeer talrijk wordt gevonden. 

Er werden 122 exemplaren gevangen met de overgrote 
meerderheid in de reeksen 2 (29 ex.), 4 (55 ex.) en 6 (33 ex.) en 
de (vrijwel) afwezigheid in de reeksen 1, 3 en 5. 

Carabus granulatus 

Eén van de meest verbreide en gewone Carabus-soorten in 
België en Nederland. 

C. granulatus is een hygrofiele en eurytope soort die vooral 
voorkomt in vochtige tot natte graslanden en akkers, 
rietlanden en langs eutrofe poelen. Eveneens vrij algemeen in 
natte (loof)bostypen (Turin, 2000). 

De soort is een indicator van vochtige, beschaduwde terreinen 
in de ruimste zin (Turin, 2000). 

In het Bellebargiebos staat de soort op de 4de plaats in de lijst van meest gevangen exemplaren. Er werden 
108 exemplaren gevangen met het grootste aantal in reeks 2 (65 ex.). Er werd geen enkele exemplaar gevangen 
in reeks 3. 

Pterostichus oblongopunctatus 

Dit is een zeer algemene en eurytope bossoort die toch een voorkeur heeft voor eerder droge bossen. 

Er werden 88 exemplaren gevangen en dit voornamelijk in de reeksen 5 (34 ex.) en 6 (39 ex.). 

Ontbrekende soorten: 

Hieronder enkele soorten die gezien hun voorkomen in Vlaanderen en hun ecologie te verwachten waren in 
het Bellebargiebos: 

- Abax ater 

- Carabus problematicus 

- Carabus nemoralis 

Gezien dat het Bellebargiebos toch een groot en historisch boscomplex is, is het verwonderlijk dat geen van 
de hierboven genoemde soorten nog voorkomt. 
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Mogelijk is er een moment in de verleden geweest waarop het (tijdelijk) geen bos meer was of zijn er 
drastische menselijke ingrepen gebeurd die door de typische bossoorten niet werden overleefd. Geen van de 
drie soorten is in staat om te vliegen en kan geïsoleerde bossen nadat deze opnieuw geschikt zijn geworden 
niet meer koloniseren. Dat Calosoma inquisitor en Agonum livens, beide toch goede indicatoren voor 
interessante bossen, wel aanwezig zijn, kan mogelijk verklaard worden doordat deze soorten wel goede 
vliegers zijn. 

3) Algemene bevindingen: 

Vergelijking van de verschillende reeksen: 

reeks # soorten # RL-soorten totaal # ex. # ex. RL-soorten 

1 16 0 56 0 

2 23 1  470 2 

3 17 2 35 2 

4 25 2 326 3 

5 14 1 143 5 

6 14 1 129 2 

Tabel 8: aantalgevangen loopkevers per station 

In de reeksen 2 en 4 werden de meeste individuen gevangen en tevens ook de meeste soorten. Waarschijnlijk 
omdat dit de natste locaties zijn en er dus zowel soorten van natte als van droge biotopen werden gevangen. 

Besluit loopkevers 

Bij de loopkevers komen 2 erg interessante soorten voor, namelijk Calosoma inquisitor en Agonum livens. Toch 
soorten die de huidige kwaliteit en potenties van het bos benadrukken. 

Het is duidelijk dat heel wat soorten eerder gebonden zijn aan vochtige bossen (Agonum livens, Agonum 
assimilis, Carabus granulatus, Loricera pilicornis en Pterostichus rhaeticus), wat vooral tot uiting komt in de 
reeksen 2 en 4.  

Dat soorten die niet in staat zijn zich vliegend te verplaatsen zoals Abax ater, Carabus problematicus en Carabus 
nemoralis vrijwel zeker niet voorkomen in het Bellebargiebos doet vermoeden dat het bos tijdelijk geen bos 
geweest is of door menselijk ingrijpen (tijdelijk) sterke veranderingen heeft ondergaan. 

De vraag is dan ook of Calosoma inquisitor en Agonum livens, beide soorten die zich wel vliegend kunnen 
verplaatsen, relictpopulaties zijn of nadat het bos terug goed ontwikkeld was zich terug gevestigd hebben? 

Calosoma inquisitor moet, althans in 2007, zeer algemeen zijn geweest gezien de verschillende vangsten in 
verschillende reeksen. 

6 soorten werden enkel door middel van handvangsten gevangen langsheen de Burggravenstroom. Deze 
soorten zijn typisch voor oevers en komen in het Bellebargiebos waarschijnlijk enkel voor langsheen de 
Burggravenstroom. 

Buiten de 2 Rode lijstsoorten werden er weinig goede bossoorten gevonden. De soortensamenstelling bestaat 
dan ook veeleer uit eurytope soorten van zowel vochtige als drogere terreintypen. 
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D) Algemeen besluit spinnen en loopkevers 

Zowel bij de spinnen als bij de loopkevers werden relatief weinig Rode lijstsoorten of indicatieve soorten 
gevonden. Ook het aantal individuen van de Rode lijstsoorten die werden gevangen, was erg beperkt. 

De afwezigheid van sommige typische bossoorten en de mix van eerder eurytope soorten doet vermoeden 
dat het bos in het verleden (tijdelijk) verdwenen is geweest of door menselijk ingrijpen drastische wijzigingen 
heeft ondergaan. Toch kan gesteld worden dat de huidige bosopbouw en bosomvang het Bellebargiebos tot 
een niet alledaags bos maakt. Soorten die dit duidelijk aantonen zijn de loopkevers C. inquisitor en Agonum 
livens, deze soorten verdienen misschien extra aandacht. 

Het tegengaan van (verdere) verdroging en het behoud van natte zones en bospoelen is aan te bevelen. 

Verdroging, verdwijnen van voldoende dood hout en verruiging in de kruidlaag met bijvoorbeeld braam, 
kunnen aangehaald worden als grootste bedreigingen voor de spinnen- en loopkeverfauna. 

3.2.8 Bestandsbeschrijving  
In het Bellebargiebos werden 38 bestanden afgebakend (zie Kaart 3.4). Deze bestanden bestaan allen nagenoeg 
volledig uit bos. Er werden ook 3 dreven afgebakend.   

In Tabel 9 is een bondige beschrijving gegeven van de huidige toestand in de verschillende bestanden.  

Tabel 9: overzicht van de bestanden in het bosreservaat Bellebargiebos 

bestand Opp. 
(ha) Beschrijving 

1a 1,54 

Hoofdzakelijk beukenbestand (1965) met in de westrand een bestandje met populier. In het noordelijk deel een 
grotendeels omgevallen Sitkabestand. Het is hier dat er Elzenzegge voorkomt. In de nattere zones op de oostrand komt Es 
en ook Am. eik voor. Kruidlaag weinig ontwikkeld, vooral in oostelijk deel bramen, wat Klimop en Brede stekelvaren. In 
het zuidelijk deel zijn er diepe greppels aanwezig.  

1b 0,65 Naaldhoutbestand met Sitkaspar en wat Fijnspar. Beperkt inmenging van Beuk, Zomereik en wat Es. Geen struik- of 
kruidlaag aanwezig. 

2a 0,99 Homogeen Douglasbestand met beperkte inmenging van Beuk en Zomereik. Geen struik- en kruidlaag aanwezig. 
Bestand ligt hoger dan omgeving. 

3a 6,00 

Zomereikenbestand met heel wat zware bomen. Er werden groepjes Beuk (1956) ingeplant. Ook een groepje met J. lork en 
een groepje Fijnspar zijn aanwezig. Verder beperkte inmenging met Grauwe abeel, Tamme kastanje, Esdoorn en Es en wat 
Zachte berk op west- en noordrand. Op westgrens een rij met vrij zware Zomereiken. Struiklaag vooral in noordelijk deel 
goed ontwikkeld met Zwarte els, Hazelaar en Esdoorn. Kruidlaag beperkt tot bramen en Adelaarsvaren. 

4a 1,20 
Vrij veel zware Zomereiken en groepen Beuk (1966). De struiklaag is nagenoeg afwezig, enkel wat els, berk, Wilde 
lijsterbes en wat Am. vogelkers (zware op zuidrand). De kruidlaag bestaat vooral uit Adelaarsvaren en wat Brede 
stekelvaren. Er zijn nagenoeg geen rabatten aanwezig.  

4b 2,65 

Zomereikenbestand ingeplant met groepen Beuk. Verspreid wat J. lork en een groep met Am. eik. Struiklaag weinig 
ontwikkeld met wat W. lijsterbes, els, berk, Esdoorn, Zachte berk en Am. vogelkers. In zuidelijk deel vooral Adelaarsvaren 
en in noordelijk deel Brede stekelvaren en bramen. Intensief netwerk van rabatten en op noordrand diepe droogstaande 
gracht.  

4c 2,54 
Bestand met jongere Zomereiken, ingeplant met Beuk. Beperkt wat Tamme kastanje. Struiklaag over grote delen afwezig 
of beperk wat Wilde lijsterbes. Op westrand wat Hazelaar en Zwarte els. Kruidlaag beperkt aanwezig met bramen, Brede 
stekelvaren en Adelaarsvaren. Op westrand wat Klimop. Vrij diepe greppels om de 5 m. 

5a 1,83 
Zuidelijke helft bestaat uit homogene lorkenaanplant (1956), terwijl het noordelijk deel uit Beuken (1956) en in mindere 
mate Zomereik bestaat. Struiklaag nagenoeg afwezig, enkel wat W. lijsterbes en berk. In de kruidlaag is Adelaarsvaren 
dominerend. 

6a 3,70 
Zomereikenbestand met beperkte inmenging van groepen Beuk (1969). Een groep Am. eik en beperkt wat T. kastanje. De 
struiklaag is weinig ontwikkeld met enkel wat Esdoorn en wat Am. vogelkers. Adelaarsvaren is dominerend in de 
kruidlaag. Diepe greppels om de 6 m, diepe gracht op westrand.  

7a 0,62 Homogeen lorkenbestand met enkele Zomereiken. Struiklaag beperkt tot berk, W. lijsterbes, Hazelaar (noordrand) en Am. 
eik. Vooral een moslaag aanwezig met ertussen wat bramen en stekelvaren. Zeer diepe greppels om de 4m. 

8a 1,08 Grotendeels kaalgekapt bestand, enkel op zuidrand nog enkele Fijnsparren. Dominantie van Adelaarsvaren. Bestand 



Beheerplan bosreservaat Bellebargiebos  

ESHER  maart  2009 

66

omringd door kunstmatige walgracht.  

9a 1,81 Homogeen Beukenbestand (1957) met beperkte inmenging van Zomereik, Am. eik en J. lork. Stuik- en kruidlaag 
ontbreken.  

9b 2,09 
Homogeen J. lorkenbestand met beperkte inmenging van Zomereik en Esdoorn. De struiklaag is goed ontwikkeld met 
veel Esdoorn, wat Hazelaar, berk, Wilde lijsterbes en Spork. De struiklaag bestaat nagenoeg uitsluitend uit bramen en 
stekelvarens. Vrij diepe greppels om de 5m. 

10a 4,26 
Gemengd bestand met verschillende zware Zomereiken, ook veel (vrij zware) lorken en Douglas (1958). Beperkte 
inmenging met Beuk. Struiklaag enkel op noord- en oostrand aanwezig met Esdoorn en Hazelaar. De kruidlaag ontbreekt 
over delen of bestaat uit Brede stekelvaren en bramen. Vrij ondiepe greppels om 5m.  

11a 0,76 Zomereikenbestand met beperkt wat Beuk (1958). Struiklaag goed ontwikkeld met Zwarte els, wat Zachte berk en 
Hazelaar. In de kruidlaag vooral braam. Vrij diepe greppels. 

11b 0,90 De noordelijke helft bestaat uit Douglas (1958), de zuidelijke helft uit J. lork. Inmenging van enkele Zomereiken. Struiklaag 
ontbreekt en de kruidlaag is beperkt tot wat bramen. Er loopt een diepe gracht door het bestand. 

11c 0,35 Een klein bestand met J. lork (1965), zonder struiklaag. Op de noordrand enkele populieren. In de gracht op de westrand 
komt Waterviolier voor. 

12a 2,26 
Een Zomereikenbestand met verschillende zeer zware bomen. In onderetage groepen Beuk (1958) en wat J. lork. Op de 
noordrand wat ouder hakhout van Zwarte els en Esdoorn. Struiklaag weinig ontwikkeld evenals de kruidlaag die over 
grote delen ontbreekt of bestaat uit Brede en Smalle stekelbaren en bramen. Vrij ondiepe rabatten.  

13a 0,54 
Hakhoutbestand van vooral Witte els. Beperkte inmenging met enkele populieren en Zomereiken. In de struiklaag wat 
Hazelaar en wilgen. Het bestand is wat verdroogd met vooral veel Rankende helmbloem, bramen en brandnetel, ook wat 
Framboos. In de kwelgracht op de oostrand Gele lis, IJjle zegge, … 

16a 1,02 Zomereikenbestand met inmenging van J. lork (1959) (vooral in westelijk deel). Verspreid enkele Esdoorns, Douglas en 
Beuk. In de struiklaag wat W. lijsterbes, Hazelaar en Esdoorn. Kruidlaag beperkt tot bramen. Vrij ondiepe greppels. 

16b 0,68 Douglasbestand (1959) met verspreid enkele afstervende Zomereiken en wat J. lork. Struiklaag beperkt tot W. lijsterbes en 
Am. vogelkers. In de kruidlaag bramen, stekelvaren en veel mossen.  

16c 2,06 Gemengd bestand met J. lork, Beuk en Douglas.(oostrand). In de ijle struiklaag W. lijsterbes en wat Zachte berk. De 
kruidlaag ontbreekt over grote delen, anders bramen. Vrij diepe greppels om de 4 à 5m.  

17a 3,38 
Zomereikenbestand met inmenging van groepjes Beuk (1963). Verspreid enkele Douglas, Ruwe berk en in nevenetage een 
weinig Zwarte els. Struiklaag matig ontwikkeld met Hazelaar, W. lijsterbes, Esdoorn. In de kruidlaag bramen, Brede 
stekelvaren en W. kamperfoelie. Diepe rabatten om de 3m. 

18a 4,34 
Zomereikenbestand met veel zware ex. Inmenging met groepjes Beuk (1963) en wat J. lork. Op de westrand vrij veel Am. 
vogelkers, verder wat Esdoorn, W. lijsterbes en Hazelaar in de struiklaag. De kruidlaag bestaat vooral uit bramen en Brede 
stekelvaren.  

19a 2,79 
Gemengd bestand met vooral Zomereik, maar ook groepen Beuk (1961), wat Douglas (vrij zware) en beperkt Am. eik en J. 
lork. De struiklaag is weinig ontwikkeld met wat Am. vogelkers, W. lijsterbes, Zachte berk en Zwarte els op de rand van 
de greppels. De kruidlaag is beperkt tot stekelvarens en bramen.  

20a 4,35 
Zomereikenbestand met heel wat zware ex. Beperkte inmenging van Beuk en J. lork (1962). Op de zuidgrens komt 
Hazelaar voor, in de rest van het bestand een matig ontwikkelde struiklaag met W. lijsterbes, Ruwe berk, Zachte berk en 
Am. vogelkers. De kruidlaag is soortenarm met Brede stekelvaren en bramen.  

21a 1,37 

Bestand omgeven door oude walgracht met langs deze gracht Zwarte els en wat Grauwe abeel. Het zuidelijk deel van het 
bestand bestaat J. lork met beperkt wat Beuk en Zomereik, het noordelijk deel bestaat uit een menging van Am. eik, vrij 
zware J. lorken en Zomereik. De struiklaag is over grote delen afwezig of beperkt tot wat Am. vogelkers en Esdoorn. In de 
kruidlaag zijn Adelaarsvaren en bramen dominerend. Centraal in het bestand ligt een kleine weinig waardevolle vijver.  

22a 2,13 
Zomereikenbestand met sterke inmenging van J. lork (zware tot 2,2 m) en veel T. kastanje en Beuk in de onderetage. In de 
struiklaag vrij veel T. kastanje en ook W. lijsterbes en Zachte berk (zuidelijk deel), erg beperkt Am. vogelkers. De kruidlaag 
is beperkt tot Brede stekelvaren, bramen en ook Dubbelloof. Vrij ondiepe rabatten om de 4 m.  

23a 1,46 
Beukenbestand (1957) met inmenging van J. lork en beperkt jongere Zomereik. Op de noordrand staat een rij zware 
Zomereiken en enkele Am. eiken. Struiklaag is nagenoeg afwezig en de kruidlaag is beperkt tot Brede stekelvaren. Vrij 
diepe rabatten om de 3 m. 

23b 0,56 
Voormalig Sitkasparrenbestand met momenteel nagenoeg enkel Zomereik. De struiklaag is vrij goed ontwikkeld met veel 
Zachte berk, W. lijsterbes, Hazelaar en wat T. kastanje. In de kruidlaag is Brede stekelvaren algemeen. Vrij diepe rabatten 
om de 3 m. 

24a 3,93 
Beukenbestand met inmenging van J. lork (vallen om), Zomereik en enkele ex. Es, Ruwe berk, Zwarte els, T. kastanje Am. 
eik en Esdoorn. De struiklaag is matig ontwikkeld met Zwarte els, Esdoorn, Zachte berk, wat Am. vogelkers. In de 
kruidlaag vooral stekelvarens en bramen. Diepe greppels om de 3 m. Naar de boerderij toe wordt het bestand zeer ijl. 

25a 2,91 
Langwerpig bestand bebost sinds 1949 met J. lork en Zomereik, ook inmenging van Esdoorn, Es en Beuk (zuidelijk deel) 
dat in rijen is ingeplant. In de struiklaag komt beperkt Esdoorn, Hazelaar en Am. vogelkers voor. In de kruidlaag vooral 
Brede stekelvaren en bramen. Op de oostgrens is er een diepe greppel, in het bestand zelf zijn geen rabatten aanwezig.  

26a 1,84 
Homogeen, langwerpig Lorkenbestand met slechts enkele Zomereiken en Beuken erin. De struiklaag is weinig 
ontwikkeld met berk, Esdoorn en wat Am. vogelkers. In de kruidlaag vooral bramen en beperkt Adelaarsvaren. Vrij diepe 
greppels om de 4 m. 

26b 1,11 Homogeen Beukenbestand met enkele ex. Douglas, J. lork en Zomereik. Er is geen struiklaag aanwezig en de kruidlaag is 
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beperkt tot wat Brede stekelvaren. Diepe en vrij lang waterhoudende greppels om de 3 m. Op de oostrand is er een smalle, 
interessantere bosrand aanwezig met oa. elzen en zeggen.  

26c 0,48 
Populierenbestand (zware bomen) met in de nevenetage Esdoorn en hakhout van Zwarte els. Beperkte inmenging van 
Zomereik en Es. In de struiklaag Hazelaar (vooral in oostrand) en wat Am. vogelkers. Er komt veel Bosanemoon voor, 
naast bramen, W. kamperfoelie, … Vrij diepe rabatten. 

27a 2,34 

Zomereiken- en Beukenbestand (1964) met enkele J. lorken en Ruwe berken. Vooral in het oostelijk deel en op de oostrand 
zware Zomereiken, hier ook een klein bestand met Hemlockspar (vallen om). In de struiklaag beperkt Hazelaar, W. 
lijsterbes, Zwarte en Witte els. De kruidlaag bestaat uit Brede stekelvaren en bramen. Op de zuid- en noordrand is een 
vlek met Bosanemoon aanwezig. In het zuidelijk deel ook Moeraszegge in de grachten. Op de oostrand een smalle 
interessantere bosrand met Es, els, Hazelaar. Diepe greppels om de 4 m. In het noorden zijn er twee ontwateringspunten 
naar Burggravenstroom. 

28a 1,87 
Homogeen Beukenbestand (1960) met inmenging van enkele populieren, Zomereiken, J. lorken en Essen (westrand). De 
struiklaag is beperkt tot wat vlier en Am. vogelkers. Een kruidlaag ontbreekt grotendeels, wel komt Dubbelloof en Gew. 
salomonszegel er voor. Diepe greppels om de 3 m. 

29a 1,98 

Een lorkenbestand (1960-1965) met enkele ex. Zomereik en Am. eik,ook wat Douglas en Ruwe berk in nevenetage. De 
struiklaag is goed ontwikkeld met veel Hazelaar, wat Esdoor, Zwarte els (langs greppels) en Am. vogelkers (lokaal vrij 
veel). De kruidlaag bestaat vooral uit bramen. Diepe greppels aanwezig. Op de oostrand een vrij interessante bosrand met 
knotwilgen, elzen, Hondsroos, … en in gracht Gele lis, …  

3.2.9  Boomsoortensamenstelling en leeftijdsverdeling  
45,8 ha (61%) van de beboste delen (in totaal 74,7 ha) in het bosreservaat bestaan uit loofhout (eventueel met 

beperkte inmenging (<20%) met naaldhout). 6 ha (8%) bestaat uit vrij homogene naaldhoutbestanden en 23,9 ha 
(31%) bestaat uit gemengde loof- en naaldhoutbestanden (respectievelijk minstens 20% van het grondvlak).  

In de loofhoutbestanden (45,8 ha) zijn er vooral (48% of 21,9 ha) bestanden met als hoofdboomsoort Zomereik, 
en meestal met bijmenging van Beuk en/of J. lork, aanwezig. Bestanden met nagenoeg homogeen Beuk 
komen weinig (6% of 2,8 ha) voor, wel is er nog 6 ha aanwezig waar Beuk de dominerende boomsoort is. 
Ongeveer 1/3de (14 ha) van de loofhoutbestanden bestaat uit gemengde bestanden van Zomereik en Beuk, 
veelal met beperkte bijmenging van J. lork, Am. eik, Esdoorn, populier, … De menging in deze bestanden is 
veelal groepsgewijs gezien er tussen de Zomereiken groepen met Beuk (en ook Am. eik) werden aangeplant.  
Verder is er nog één klein bestand, namelijk 26c (0,48 ha), met populier als hoofdboomsoort aanwezig en een 
ander klein bestand, namelijk 13a (0,54 ha), met nagenoeg enkel Witte en Zwarte els.  

De homogenere naaldhoutbestanden (6 ha) bestaan vooral (46% of 2,8 ha) uit bestanden met Japanse lork die 
over het bosreservaat liggen verspreid. Homogene bestanden van Douglas is beperkt tot 2,6 ha (21% van het 

naaldhout) en is er één homogeen bestand, namelijk 1b (0,65 ha) met Sitkaspar.  

Het bosreservaat wordt gekenmerkt door een vrij sterke menging van naald- en loofbomen in heel wat 
bestanden. Deze gemengde bestanden (24 ha) waar de bijmenging met vooral naaldhout tussen 20% tot 50%, 
bedraagt, zijn voor meer dan de helft Zomereik- en Beukenbestanden met een belangrijke inmenging van J. 
lork en beperkter Douglas. Deze bestanden situeren zich vooral langs de Sint-Jansdreef en dan nog vooral aan 
de oostelijke zijde (bestanden 16a tot 22a). De menging is veelal groepsgewijs, maar is ook deels stamsgewijs 
waar zwaardere (meer dan 2 m omtrek) J. lorken en ook Douglas tussen Zomereiken of Beuken staan. 

Op Kaart 3.5 is per bestand het aandeel inheems loofhout (in klassen van 20%) weergegeven. Op deze kaart is 
het aandeel Amerikaanse eik per bestand weergegeven. De bepaling van het aandeel inheems loofhout en 
Am. eik is gebaseerd op de bosbouwopnames aangevuld met terreinwaarnemingen per bestand (2007-2008).  
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Tabel 10:  bestandskenmerken (ESHER, 2007) 

bestand opp. 
(ha) 

bedrijfsvorm 
mengings-

vorm 
bestands-

type* 
hoofdboom-

soort 
sluitings-

graad 
leeftijd leeftijdsklasse 

% 
inheems 

1a 1,54 hooghout groepsgewijs LH B >75% ongelijkjarig 41-60 jaar >60% 

1b 0,65 hooghout homogeen NH Sitka >75% gelijkjarig 41-60 jaar <10% 

2a 0,99 hooghout homogeen NH Do >75% gelijkjarig 41-60 jaar <10% 

3a 6,00 hooghout groepsgewijs LH zE 50-75% ongelijkjarig >100 jaar >75% 

4a 1,20 hooghout groepsgewijs LH zE >75% ongelijkjarig >100 jaar >95% 

4b 2,65 hooghout groepsgewijs LH B / zE >75% ongelijkjarig 41-60 jaar >80% 

4c 2,54 hooghout groepsgewijs LH zE / B >75% ongelijkjarig 41-60 jaar >90% 

5a 1,83 hooghout groepsgewijs LH + NH jL + B / zE >75% ongelijkjarig 41-60 jaar 48% 

6a 3,70 hooghout groepsgewijs LH zE >75% ongelijkjarig 41-60 jaar >70% 

7a 0,62 hooghout homogeen NH jL 50-75% gelijkjarig 41-60 jaar 15% 

9a 1,81 hooghout homogeen LH B >75% gelijkjarig 41-60 jaar >80% 

9b 2,09 hooghout homogeen NH jL >75% gelijkjarig 41-60 jaar 37% 

10a 4,26 hooghout groepsgewijs NH +LH jL / Do / B / 
zE 

>75% ongelijkjarig 41-60 jaar 51% 

11a 0,76 hooghout groepsgewijs LH zE >75% ongelijkjarig >100 jaar 100% 

11b 0,90 hooghout groepsgewijs NH Do + jL >75% gelijkjarig 41-60 jaar <10% 

11c 0,35 hooghout homogeen NH jL >75% gelijkjarig 41-60 jaar <10% 

12a 2,26 hooghout stamsgewijs LH zE >75% ongelijkjarig >100 jaar 100% 

13a 0,54 hakhout homogeen LH Els >75% gelijkjarig 41-60 jaar 100% 

16a 1,02 hooghout groepsgewijs LH + NH zE / jL >75% ongelijkjarig 41-60 jaar >70% 

16b 0,68 hooghout homogeen NH Do >75% gelijkjarig 41-60 jaar <10% 

16c 2,06 hooghout groepsgewijs NH + LH jL / zE >75% ongelijkjarig 41-60 jaar 55% 

17a 3,38 hooghout stamsgewijs LH zE >75% ongelijkjarig >100 jaar >90% 

18a 4,34 hooghout groepsgewijs LH zE >75% ongelijkjarig >100 jaar >90% 

19a 2,79 hooghout groepsgewijs LH + NH zE / B / jL >75% ongelijkjarig 41-60 jaar >75% 

20a 4,35 hooghout groepsgewijs LH zE + B >75% ongelijkjarig 41-60 jaar >95% 

21a 1,37 hooghout groepsgewijs NH jL >75% gelijkjarig 41-60 jaar <30% 

22a 2,13 hooghout groepsgewijs LH + NH zE / jL >75% ongelijkjarig >100 jaar <60% 

23a 1,46 hooghout groepsgewijs LH B >75% gelijkjarig 41-60 jaar >70% 

23b 0,56 hooghout stamsgewijs LH zE 50-75% ongelijkjarig 61-80 jaar >95% 

24a 3,93 hooghout groepsgewijs LH B / jL >75% ongelijkjarig 41-60 jaar >80% 

25a 2,91 hooghout groepsgewijs LH zE / Esd >75% ongelijkjarig 41-60 jaar >80% 

26a 1,84 hooghout groepsgewijs NH + LH jL / zE >75% ongelijkjarig 41-60 jaar 31% 

26b 1,11 hooghout groepsgewijs LH B >75% gelijkjarig 41-60 jaar >95% 

26c 0,48 hooghout homogeen LH pop >75% gelijkjarig 41-60 jaar <20% 

27a 2,34 hooghout groepsgewijs LH zE / B >75% ongelijkjarig 41-60 jaar >95% 

28a 1,87 hooghout homogeen LH B >75% gelijkjarig 41-60 jaar >90% 

29a 1,98 hooghout homogeen NH jL >75% gelijkjarig 41-60 jaar <5% 

* indeling in bestandstypes: LH: >80% loofhout / NH: >80% naaldhout / L (50-80%) + N / N (50-80%) + L 
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3.3 Statistische gegevens 

3.3.1 Bosinventarisatie 
In 2007-2008 werden 26 bosbouw- en vegetatie-opnames in het bosreservaat uitgevoerd (zie situering op Kaart 

3.4). Hiervoor werd dezelfde methodiek aangewend als deze voor uitgebreide bosbeheerplannen wordt 
gebruikt, dus met cirkelplots met maximale straal van 18 m voor de bosbouwopnames en proefvlakken van 
16x16m volgens Braun-Blanquet voor de vegetatie-opnames. 

De gedetailleerde gegevens per opname zijn weergegeven in Bijlage 11. 

Tabel 11: overzicht van het stamtal, grondvlak en volume per bestand (op basis van de bosbouwopnames) 

Bestand Levend hout Dood hout (staand) 

 
Stamtal 

(#bomen/ha) 
Grondvlak 

(m²/ha) 
Volume (m³/ha) 

Stamtal 
(#bomen/ha) 

Grondvlak 
(m²/ha) 

Volume (m³/ha) 

1a 904 29,3 266 118 1,68 12,6 

3a 393 17,6 173 - - - 

4a 314 21,2 242 10 6,39 73,9 

4b 855 22,7 203 49 9,18 104,0 

5a 393 26,9 273 39 2,26 27,9 

6a 285 17,8 193 39 0,43 2,5 

7a 305 25,3 272 118 1,46 11,3 

9a 629 33,5 334 - - - 

9b 472 16,5 173 - - - 

10a 678 34,5 356 88 3,10 32,1 

12a 521 34,8 448 - - - 

13a 1533 25,8 178 39 0,14 0,2 

16b 766 27,2 304 - - - 

16c 472 31,1 321 88 3,50 41,5 

17a 236 18,6 187 118 1,11 6,6 

18a 246 21,4 251 79 1,89 15,0 

19a 658 32,4 315 49 1,66 20,9 

20a 275 14,2 144 167 7,14 75,2 

22a 845 35,9 329 118 0,75 3,2 

24a 609 30,1 266 39 0,32 1,6 

25a 815 29,9 293 79 0,40 1,7 

26a 481 29,8 306 157 5,45 67,2 

26b 560 32,2 308 79 0,74 4,2 

27a 354 19,6 205 118 3,38 31,8 

29a 157 12,8 143 79 1,03 7,5 

Totaal 523 25,0 256 71 2,16 22,2 

Boomlaag 
Op het niveau van het volledige bosreservaat zijn Zomereik en Beuk duidelijk de belangrijkste soorten. 
Zomereik maakt 36% van het grondvlak maar bestaat vooral uit zwaardere bomen want met slechts 15% van 
het stamtal is deze soort verantwoordelijk voor 42% van het totale houtvolume. Bij Beuk is er een veel groter 
aandeel jongere bomen met in totaal 27% van het grondvlak en 38% van het stamtal. Japanse lork is ook nog 
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een belangrijke boomsoort in het bosreservaat met 19% van het grondvlak. Ook hier zijn het vooral oudere 
bomen (7% van stamtal, 20% van het volume). 

Overige soorten zijn van minder belang of nagenoeg verwaarloosbaar. Zwarte els en Zachte berk hebben nog 
een aanzienlijk deel in het stamtal (ongeveer 10%) maar zijn naar grondvlak en volume van weinig belang 
(>3%). 

Het gemiddeld grondvlak (25,0 m²/ha) en het gemiddeld volume (256 m³/ha) voor het volledige bosreservaat 
ligt binnen de gemiddelde waarden voor een bos waar regelmatig dunningen worden uitgevoerd.  

 

De grafiek met de ‘stamtalverdeling’ vertoont een vrij normaal verloop voor een (voormalig) exploitatiebos: 
er zijn veel bomen in de lage omtrekklassen en weinig bomen in de hoge omtrekklassen (meer dan 200 cm).  

Beuk neemt een aanzienlijk deel in van de bomen in de omtrekklassen tot 100 cm omtrek. In deze lage 
omtrekklassen zijn Zwarte els, berk en Esdoorn de andere belangrijkste soorten. Zomereik is vooral aanwezig 
in de omtrekklassen tussen 100 en 140 cm en in klein aantal in de hogere omtrekklassen.  

Uit de grafiek ‘grondvlakverdeling’ blijkt duidelijk de dominantie van Zomereik en Beuk. Beuk is vooral 
aanwezig in de omtrekklassen tot 100 cm, terwijl Zomereik in de hogere omtrekklassen aanwezig is. In de 
klassen tussen 100 en 200 cm maakt Japanse lork een aanzienlijk deel uit van het grondvlak.  
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Struiklaag 
De struiklaag is in heel wat bestanden slecht ontwikkeld of zelfs afwezig. Sowieso is het gemiddeld aantal 
struiken/ha laag.  

Vooral in de bestanden langs de zuidrand van de Burggravenstroom is de struiklaag ontwikkeld.  
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Amerikaanse vogelkers is maar in enkele bestanden (bestanden 7a, 18a en 29a) aanwezig, waar het wel lokaal 
algemeen kan zijn. Wilde lijsterbes en Hazelaar zijn andere algemenere soorten en komen maar in enkele 
bestanden (o.a. bestanden 3a, 9b, 17a, 20a, 25a ) lokaal voor. In de homogene, gesloten bestanden met Beuk is er 
nagenoeg geen struiklaag aanwezig. 

 

Verjonging 
Natuurlijke verjonging is in de meeste bestanden afwezig. Onder meer de homogene Beukenbestanden en de 
dominantie van Adelaarsvaren zorgen ervoor dat er zich in heel wat bestanden nagenoeg geen natuurlijke 
verjonging kan vestigen. Lokaal (zie boven) is er verjonging van Amerikaanse vogelkers. Het is vooral 
Esdoorn die in het bosreservaat verjongt en dit vooral in de bestanden ten zuiden van de Burggravenstroom 
en enkele bestanden op de oostrand. Verjonging van Beuk, Zomereik en Am. eik is beperkt aanwezig maar 
groeit niet door.  

Het aandeel zaailingen van de invasieve soorten Am. vogelkers en Am. eik is momenteel nog niet 
problematisch maar betekent dat er blijvend een intense opvolging van de bestrijding van invasieve soorten 
zal moeten gebeuren. Verjonging van andere niet gewenste soorten als Douglas of lork is niet aanwezig. 
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Dood hout 
Het aandeel staand dood hout dat binnen de proefcirkels werd opgemeten is omvangrijk met 8,7% van het 
totale volume aan hout in het bosreservaat. Hiervoor zijn vooral de zware staande dode Zomereiken 
verantwoordelijk. Ook Japanse lork heeft een aanzienlijk aandeel (ongeveer 20%) in het staand dood hout.  

Zoals reeds bij het hoofdstuk Biotoopkartering (3.2.5) beschreven werd, bestaat het grootste deel van het 
staand dood hout uit Zomereik.  
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3.3.2 Fytosociologische inventaris 
Het bosreservaat Bellebargiebos bestaat nagenoeg uitsluitend uit bos. Enkel ter hoogte van het 
aardgasleidingstracé op de zuidrand van de bestanden 28a en 29a is er een open ruimte aanwezig. Bestand 8a 
is eveneens grotendeels een open plek maar wel dichtgegroeid met Adelaarsvaren.  

Onder punt 2.3.4. zijn de verschillende bostypes (hoofdzakelijk gebaseerd op typologie van Sougnez, 1975) 
aanwezig in het bosreservaat weergegeven.  

Op Kaart 3.8 zijn de verschillende vegetatietypes gebaseerd op bovenvermelde typering weergegeven.  

In 2007 en 2008 werd binnen de grenzen van het bosreservaat 26 vegetatie-opnames uitgevoerd waarbij de  
bosvegetatie in kaart werd gebracht door het maken van vegetatieopnames waarbij zowel de soorten in 
kruid-, struik- als boomlaag werden geïnventariseerd met behulp van de Braun-Blanquet methode voor de 
bosbouwproefvlakken. De resultaten van deze vegetatie-opnames en de aangetroffen bostypes (volgens 

Tropres) zijn per opname weergegeven op Kaart 3.8.  

Als leidraad voor de vegetatieanalyse wordt de methodiek gevolgd zoals is uitgewerkt in de handleiding 
‘Vegetatieanalyse in het kader van uitgebreide bosbeheerplannen’ (Roelandt, 2005). De bostypologie in dit 
softwarepakket is gebaseerd op de eerste boskartering van het Vlaamse Gewest (1997-1999). Deze 
bostypologie werd recent bijgewerkt en verfijnd (Cornelis, 2007). In onderstaande beschrijving wordt telkens 
het overeenkomstige type uit de nieuwe typologie vermeld. 

- De 26 vegetatieopnames in bosbouwproefvlakken werden verwerkt in de vegetatiedatabank Deter-CE. In Bijlage 11 
worden deze opnames weergegeven met de bedekkingen per soort en per vegetatielaag.  

- De classificatie van de opnames gebeurde op basis van de identificatiediagrammen (m.b.v. het Access-programma 
Tropres) van TPab_K-scores (van de kruidlaagsoorten). Bij TPab speelt de trouw- en presentiegraad van de karakte-
ristieke soorten van een bostype een grotere rol en is dan ook een krachtiger identificatiemethode.  

- In het referentiesterdiagram (Figuur 15) zijn de 32 onderscheiden bostypes uit de bosinventarisatie van Vlaanderen in 
een logische volgorde geordend op de assen van het diagram. De gradiënt in dit diagram gaat – startend bij ‘rodo-
dendronbos’ – in wijzerzin van voedselarm en droog naar voedselrijk en nat. Essenbronbos, Wilgenvloedbos en 
Duinbos zijn elk gebonden aan zeer specifieke standplaatsfactoren en vallen daardoor niet echt onder één van de 
andere categorieën. Nauw verwante bostypen komen naast elkaar te liggen. Hoe meer er uitvlagging is vanuit het 
centrum naar een bepaald bostype, hoe sterker de verwantschap is met dit type (zie sterdiagrammen in Bijlage 11). 

 
Figuur 15:  referentiesterdiagram (Roelandt, 2004) 
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- Om deze typering van de actuele vegetatie vanuit de kruidlaag te bevestigen en om de proefvlakken te karakteriseren 
qua abiotische parameters, werd een mF/mR.mN-ecogram (Rogister, 1985) gemaakt en geïnterpreteerd. Om dit 
ecogram te bekomen, gebruikte Rogister de Ellenberggetallen R (zuurtegraad), die hij converteerde naar de 7-delige 
schaal van Noirfalise en Dethioux (1970), N (stikstofwaarde) en F (vochtwaarde) om elk bostype uit de literatuur in 
een tweedimensionele ruimte te plaatsen die de ecologische positie van de abiotische factoren vochttoestand en 
voedselbeschikbaarheid van de bodem (is gerelateerd met de humuskwaliteit) duidelijk maakt. De bekomen 
gemiddelde Ellenbergwaarden per proefvlak worden uitgezet in in het Rogister-ecogram met als referentie (de 
zwarte lijnen) een overlay van de bosinventarisatietypologie Figuur 16 . 

Tropres-identificatiespectra (sterdiagrammen) 
In onderstaande bespreking wordt een overzicht gegeven van de verschillende bostypes binnen het 
bosreservaat (zie ook Kaart 3.8). De hoofdindeling volgt de typologie van de bosinventarisatie van het Vlaamse 
Gewest (AMINAL afd. Bos & Groen, 2001). In onderstaande bespreking wordt een verwijzing naar de nieuwe 
typologie volgens Cornelis et al. (2007) opgenomen.  

Bij 7 opnames is er geen duidelijke uitvlagging (op basis van kruidlaag) naar een bepaald bostype. De 
bestanden waar er geen specifiek bostype is voor bepaald, zijn: 1a, 3a1, 4b, 9a, 12a, 16b en 26b. De andere 20 
opnames behoren tot volgende bostypes: 

Eiken-Beukenbossen (incl. Wintereiken-Beukenbos) (type 10-15) 

 Het bramenrijk Eiken-Beukenbos (type 12)  
- Verspreiding binnen studiegebied: het meest algemene type (in de helft van de opnames). Gezien de soor-

tenarme kruidlaag in de meeste bestanden is er in veel gevallen geen duidelijke uitvlagging naar dit 
type.   

- Fytosociologische plaatsing: dit bostype vormt een rompgemeenschap van het Eiken-Beukenbos, er zijn relatief 
weinig kenmerkende soorten van dit bostype. In de kruidlaag is de soortenrijkdom erg beperkt. Er zijn ook affini-
teiten naar het typische Berken-Eikenbos en het Amerikaanse vogelkers Berken-Eikenbos. In bestand 26a is er 
duidelijke verwantschap met het Elzenbroekbos (binnen de proefcirkel lag een vrij brede gracht).  

- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): behoort tot het bostype I1 RG [Dennen-Eikenbos] met braam.  

- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: de sterke ontwikkeling van bramen in de ondergroei is een 
weerspiegeling van de hogere lichtinval. Het voorkomen van andere soorten is nagenoeg beperkt tot Brede ste-
kelvaren en Wilde kamperfoelie.  

 Het Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos (type 15)  
- Verspreiding binnen studiegebied: beperkt tot drie bestanden (4a, 5a en 6a) in het zuidwestelijk deel van 

het bosreservaat.  

- Fytosociologische plaatsing: deze rompgemeenschap is bijzonder soortenarm en is er weinig of geen affiniteit met 
andere bostypes. 

- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): behoort tot het bostype H3a Eiken-Beukenbos met Adelaars-
varen, subtype met dominantie van Adelaarsvaren.  

- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: enkel Adelaarsvaren is dominant, verder nog beperkt Brede 
stekelvaren, Am. vogelkers en bramen.  

 

 



Beheerplan bosreservaat Bellebargiebos  

ESHER  maart  2009 

76

Valleibossen (type 23-26, 28-31) 

 Het Ruigt-Elzenbos (type 28)  
- Verspreiding binnen studiegebied: dit vegetatietype werd aangetroffen in de bestanden 13a en 29a. Het 

betreft hier een niet optimaal ontwikkelde variant van dit bostype.  

- Fytosociologische plaatsing: dit bostype past fytosociologisch beter bij de typische elzenbroekbossen dan bij de 
essen-elzenbossen. In beide bestanden is er door verruiging en verdroging een verwantschap met andere bosty-
pes als Am. vogelkers Berken-Eikenbos (bestand 13a) en Brandnetel-Vlierenbos (bestand 29a).  

- Plaatsing volgens nieuwe bostypologie (Cornelis, 2007): indeling bij het bostype RG Essen-Elzenbos met braam. De 
verwantschappen met de beter ontwikkelde elzenbroekbossen zijn aanwezig.  

- Soortensamenstelling en structuur van de kruidlaag: in beide bestanden is de soortensamenstelling van de kruidlaag 
maar weinig bepaald door freatofyten als Wolfspoot, Gele lis, zeggensoorten,… In beide gevallen zijn het weinig 
ontwikkelde elzenbroekbossen. In bestand 13a is in de boomlaag wel Zwarte en Witte els dominant aanwezig.  

Voor de classificatie van de bosgemeenschappen volgens Rogister (1985) werd gebruik gemaakt van de verwachtschap op 
basis van de Ellenberggetallen (Ecologische VerwantschapsCoëfficiënt of EVC). De vegetatiekundige opnames in het 
bosreservaat worden in Figuur 16 getypeerd op basis van de EVC in het Rogister-Ecogram. De ecogrammen worden 
opgesteld op basis van de gemiddelde Ellenberggetallen voor vocht (mF), zuurtegraad (mR) en stikstof (mN) voor elk 
bostype. Deze parameters geven een indicatie van de humuskwaliteit of de snelheid waarmee de humus wordt 
afgebroken en in eerste instantie de ecologische plaats van de elke plantenopname ten opzichte van deze twee 
omgevingsfactoren.  

Naast deze positionering t.o.v. de abiotische parameters zuurtegraad, voedselrijkdom en bodemvocht, geeft deze grafiek 
ook de overeenkomst weer tussen de vegetatieopnames en de Vlaamse bostypes (AMINAL, 2001). De zwarte lijnen en de 
hoofdletters wijzen op de begrenzing van de ecologische zones die samenhangen met de Vlaamse bostypes. Deze 
afgebakende zones mogen niet als absolute grenzen worden beschouwd; ter hoogte van een grens is er een overgangszone 
tussen het ene en het andere bostype. 

De begrenzing van de ecologische gebieden in dit ecogram komt overeen met de volgende bostypes (in vet werden deze 
aangeduid die volgens de grafiek voorkomen in het bosreservaat): 

BQ: Berken-Eikenbos (Betulo-Quercetum)  
FQ: (Winter)Eiken-Beukenbos (Fago-Quercetum) 
SC: arme Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) 
MF:  Gierstgras-Beukenbos (Milio-Fagetum)  
EC: Hyacintrijk Eiken-Haagbeukenbos (Endymio-Carpinetum)  
PC: Vochtig Eiken-Haagbeukenbos (Primulo-Carpinetum)  
UFtyp: typisch Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum typicum)  
UFaln: Vochtig of Elzenrijk Iepen-Essenbos (Ulmo-Fraxinetum alnetosum)  
PF: Elzen-Essenbos (Pruno-Fraxinetum)  
CA: Moesdistel-Elzenbroek (Kalk-Elzenbroek) (Cirsio-Alnetum) 
FA: Ruigt-Elzenbos (Filipendulo-Alnetum)  
CEA: Gewoon of mesotroof Elzenbroek (Carici elongatae-Alnetum)  
LQ: Elzen-Eikenbos (Lysimachio-Quercetum)  
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In de X-as is de mate van afbraak van het strooisel of dus het humustype uitgezet. Deze wordt bekomen uit het product 
van de zuurtegraad (mR2) en de stikstofgraadklasse (mN3) of dus voedselrijkdom. Deze is oplopend van mor, moder naar 
mull als volgt:  

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

 

Abiotische typering voor de verschillende bosplaatsen o.b.v. mR x mN/mF-ecogram:   

In Figuur 16 wordt het mF/mR.mN-ecogram weergegeven van alle vegetatie-opnames in het bosreservaat 
Bellebargiebos. 

Uit het ecogram blijkt dat de strooiselafbraaksnelheid (oplopend volgens de X-as) in de meeste proefvlakken 
vrij slecht tot matig verloopt: 25% van de opnames behoren tot een mor-type, 63% tot het moder-type, 6% tot 
het zure mull-type en 6% tot aktieve mull. Dus behoort bijna 90% van de opnames tot een mindere 
humuskwaliteit. Deze is uiteraard niet enkel bepaald door de bodemtoestand maar tevens door de 
samenstelling van de boomlaag. Traditioneel zullen soorten met een sneller verterend bladstrooisel dus ook 
weerspiegelen in onderliggende kruidlaag en bijgevolg een hogere afbraaksnelheid.  

De vochtklasse in de meeste proefvlakken is matig vochtig (mesofiel) tot vochtig (mesofiel-hygroclien) (de mF 

waarde op de Y-as ligt tussen 5 en 6,5). 

In grote lijnen kunnen de bosbestanden in het Bellebargiebos gekarakteriseerd worden als matig vochtige, 
matig voedselrijke bossen met een moder-humus. De bestanden in de zuidwestelijke hoek van het 
bosreservaat zijn het droogst en hebben een lagere strooiselafbraaksnelheid.  

                                            
2 mR = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de zuurtegraad in de bovenste bodemlagen R.  
3 mN = het gewogen gemiddelde van de Ellenbergindicator voor de nitrificatie N, dus mN.  
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Figuur 16: Rogister-ecogram van alle vegetatieopnames uitgevoerd in het bosreservaat Bellebargiebos (ESHER, 2007)  

 

Biotische typering voor de verschillende bosplaatsen o.b.v. mR x mN/mF-ecogram:  

Meer dan de helft van de opnames komt volgens de Vlaamse bostypologie overeen met het arm Eiken-
Haagbeukenbos (SC). Een 4-tal opnames situeren zich binnen de Eiken-Beukenbossen (FQ). 1 opname 
(bestand 26a) behoort tot het Vochtig Eiken-Haagbeukenbos (PC), maar zit in de overgangszone naar 
elzenbroekbos. De opname in bestand 29a situeert zich in de zone van Elzenrijk Iepen-Essenbos (UFa), wat 
eigenlijk een type langs grote rivieren is. De kruidlaag is echter verarmd zodat een situering binnen het Elzen-
Essenbos (PF) waarschijnlijker is.   

3.3.3 Faunistische inventaris 
Voor de faunistische inventaris wordt verwezen naar het beschrijvend gedeelte onder 3.2.5 . 

Hieronder volgen een aantal soorten die de faunistische waarde van het bosreservaat beklemtonen: 

- Er komen verschillende soorten roofvogels,  spechten en verschillende broedkoppels Boomklever voor. 
Er is nog een vrij stabiele broedpopulatie van de Rode lijstsoort Matkop aanwezig. Waardevol zijn de 
jaarlijkse broedgevallen van Vuurgoudhaantje in het bosreservaat.   

- Er werd een grote populatie grootoorvleermuizen vastgesteld en onder meer door de aanwezigheid van 
heel wat oude en holle bomen is het bosreservaat aantrekkelijk voor verschillende soorten vleermuizen.  

- De ruigtes langs de Sint-Jansdreef en de Burggravenstroom zijn interessant voor allerlei invertebraten als 
dagvlinders en zweefvliegen. Er werden ook heel wat soorten Lieveheerbeestjes aangetroffen waarvan 
enkele minder algemene.  



Beheerplan bosreservaat Bellebargiebos  

ESHER  maart  2009 

79

- Tijdens een grondige inventarisatie van spinnen en loopkevers in het bosreservaat in 2007 werden 6 Rode 
lijstsoorten van spinnen en 2 van loopkevers aangetroffen. Opvallend was onder meer het talrijk 
voorkomen van de Kleine poppenrover.  

3.3.4 Opbrengsten en diensten 
Sinds de aankoop in 2003 werden in het bosreservaat enkel de populieren langs de Sint-Jansdreef 
geëxploiteerd.  

3.4 Knelpunten 
Voor het bosreservaat Bellebargiebos zijn volgende knelpunten te vermelden: 

o Verdroging door lage waterstand Burggravenstroom en mogelijks ook door waterwinning ten noorden 
van het bosreservaat. 

o Aanzienlijke sterfte onder de oude Zomereiken. 

o Strikte grenzen met landbouwgebied rond bosreservaat met negatieve invloeden vanuit aanpalende 
graslanden. 

o Aanwezigheid van intensief landbouwbedrijf (o.a. varkensstal) net op de rand van het bosreservaat. 

o Aanwezigheid van homogene naaldhout- en Beukenaanplanten.  
 
    

foto: varkensstal op de grens van het bosreservaat   foto: afgezaagde knotels op westrand bestand 4b 
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4. BEHEERDOELSTELLINGEN 

4.1 Bosfuncties 

4.1.1 De ecologische functie 
Het Bellebargiebos werd als bosreservaat aangeduid omdat het één van de enige aaneengesloten bossen van 
die omvang op de Vlaamse zandrug is die nog in aanmerking kwam als referentiebos voor rijkere 
eikenbossen op zandgrond of het Voedselrijker Atlantisch Zomereiken-Berkenbos (Violo-Quercetum roboris). 
Het minimum structuurareaal (MSA) voor dergelijk Quercion-type bedraagt 40 ha met er rond nog een 
buffer.  

Het bos heeft een zeer rijke en natuurlijke structuur en de soortensamenstelling van boom-, struik- en 
kruidlaag is zeer volledig en representatief voor het natuurlijk bostype. Het aandeel exoten in het 
bosreservaat is beperkt tot vooral enkele homogene bestanden zodat na een inleidend beheer het grootste 
deel van het bosreservaat als integraal reservaat kan worden ingericht.  

het bosreservaat heeft een belangrijke ecologische functie voor vegetaties, flora en fauna in volgende 
biotopen: 

- Aanwezigheid van een zeer goed ontwikkelde  en volledige vegetatie van het bostype Voedselrijker 
Zomereiken-Berkenbos.  

- Aanwezigheid van een beperkte oppervlakte matig ontwikkeld Vogelkers-Essenbos met voorjaarsflora. 

- Aanwezigheid van kwelzones waar relicten van elzenbroekbos voorkomen met onder meer het 
voorkomen van Elzenzegge. 

- Aanwezigheid van meer dan 200 dikke levende Zomereiken met een omtrek van meer dan 2,5 m. In het 
bosreservaat is er ook heel wat staand dood hout aanwezig.  

- Aanwezigheid van relicten van autochtoon genenmateriaal op de randen van het bosreservaat met o.a. 
de zeldzame Viltroos, knotbomen van Zwarte els, hakhout van Zachte berk, … 

- Een gevarieerd broedvogelbestand met verschillende roofvogels (Bosuil, Sperwer, Buizerd, ev. Wespendief), 
4 soorten spechten, 6 soorten mezen (waaronder de Rode lijstsoort Matkop) en ook Vuurgoudhaantje en 
Putter. Nog maar de laatste 2 jaar zijn de sterk achteruitgaande soorten Wielewaal en Grauwe vliegen-
vanger als broedvogel verdwenen.   

- Een vrij gevarieerde vleermuizenfauna met o.a. een grote boombewonende kolonie grootoorvleermuizen.  
- Aanwezigheid van verschillende Rode lijstsoorten spinnen en loopkevers. 
- Een bijzonder rijke mycoflora met 572 soorten waaronder verschillende Rode lijstsoorten en een soort  

(Reageerkorstje) met de enige groeiplaats in Vlaanderen.  

Het beheer in het bosreservaat is volledig afgestemd op een optimalisatie van de ecologische functie en de 
wetenschappelijke functie van het bos. Alle concrete beheerdaden zijn afgestemd op de realisatie van deze 
doelstelling. Hierbij wordt een objectieve afweging gemaakt tussen spontane processen en de biodiversiteit 
(ecologische functie) en de mogelijkheden voor studie van processen van spontane bosontwikkeling 
(wetenschappelijke functie). 



Beheerplan bosreservaat Bellebargiebos  

ESHER  maart  2009 

81

Het bosreservaat heeft een belangrijke ecologische functie. De rijke structuurvariatie van het bosreservaat 
zorgt ervoor dat er zowel op floristisch als faunistisch vlak interessante en zeldzamere soorten voorkomen en 
het bosreservaat zeker belang heeft voor het in standhouden van deze soorten. 

Het verwijderen van een deel van de agressieve exoten zal de graad van natuurlijkheid nog verhogen. 

Met de beoogde beheerdoelstellingen wordt ernaar gestreefd om de waardevolle elementen te behouden en 
te versterken. Dit wordt als volgt vertaald in algemene beheerdoelstellingen: 

 Spontane ontwikkeling van natuurlijke bostypes 
Nagenoeg onmiddellijk wordt in meer dan 75% van het bosreservaat een nulbeheer ingesteld. Op termijn 
zal zelfs meer dan 95% van het bosreservaat spontaan kunnen ontwikkelen. Hierdoor zal het 
Voedselrijker Zomereiken-berkenbos zich over voldoende grote oppervlakte verder kunnen ontwikkelen. 
Normaliter zullen de kensoorten behouden blijven of zich uitbreiden en zal er meer zwaar hout, dood 
hout, … aanwezig zijn.  

Ook in de nattere zones zal het Vogelkers-Essenbos en de delen Elzenbroekbos verder spontaan kunnen 
ontwikkelen. Te verwachten is dat de voorjaarsflora zich beperkt kan uitbreiden en dat er meer zwaar en 
dood hout in deze enkele bestanden zal komen. Het deels tegengaan van de verdroging kan een 
belangrijke stimulans betekenen in de ontwikkeling van deze bostypes.  

De spontane ontwikkeling zal een gunstig effect hebben op onder meer holenbroeders, vleermuizen, 
mycoflora, …. Ook spinnen en loopkevers gebonden aan bossen, al dan niet met veel dood hout, zullen 
op termijn veelal gunstigere biotopen beschikbaar krijgen.  

Om de zwaardere Zomereiken op langere termijn te kunnen behouden wordt bij het inleidend beheer de 
bomen die zich onder de kroonprojectie van de respectievelijke Zomereiken bevinden, geveld. Ook 
worden de Douglassen in een aantal bestanden geveld. Dit om te vermijden dat door natuurlijke 
verjonging Douglas zich sterk in het bosreservaat zou uitbreiden. Gezien natuurlijke verjonging van J. 
lork in het bosreservaat weinig waarschijnlijk of beperkt zal zijn, kan deze soort blijven staan en zal ze op 
termijn toch uit het bosreservaat verdwijnen.  

 Omvorming van homogene naaldhoutaanplanten 
Ten noorden van de Burggravenstroom zijn enkele zeer homogene naaldhoutaanplanten aanwezig. Deze 
aanplanten worden op korte termijn kaalgekapt en kunnen achteraf spontaan ontwikkelen. Indien blijkt 
dat er zich in deze potentierijke zone (kwelzones, schrale bodems) waardevolle vegetaties of soorten 
opduiken, kan er een meer gericht beheer gevoerd worden.  

 Herstel van abiotiek 
Door het afsluiten van een aantal ontwateringspunten binnen het bosreservaat wordt er naar gestreefd 
om lokaal het water in het voorjaar wat langer op te houden en zo lokaal tot een beperkte vernatting van 
een deel van de bestanden te komen. Deze ingreep zal echter maar een beperkte invloed hebben op het 
grondwaterpeil en zal de huidige negatieve verdrogingseffecten maar beperkt kunnen milderen.  
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Gezien het bosreservaat volledig in Habitatrichtlijngebied is gelegen, worden tijdens de looptijd van het 
beheerplan volgende oppervlaktes habitats behouden of ontwikkeld: 

Tabel 12: huidige en gewenste oppervlakte habitats binnen het bosreservaat Bellebargiebos 

Habitattype huidig areaal 
gewenst areaal 

tegen 2028 

9120 Atlantische zuurminnende Beukenbossen met ondergroei van Ilex of 
Taxus 

74 ha 74 ha 

91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 
± 1 ha > 1 ha 

4.1.2 De wetenschappelijke functie 
Het beheer in het bosreservaat is volledig afgestemd op een optimalisatie van de ecologische functie en de 
wetenschappelijke functie. Alle concrete beheerdaden zijn afgestemd op de realisatie van deze doelstelling. 

Het bosreservaat Bellebargiebos voldoet aan het Minimum Structuur Areaal voor het bostype Violo-
Quercetum roboris dat tussen de 40 à 50 ha bedraagt. Het bosreservaat kan verder nagenoeg volledig spontaan 
ontwikkelen, zodat het bosreservaat verder geschikt zal worden voor wetenschappelijk onderzoek.  

Het bosreservaat wordt ingepast in het Vlaams (en Europees) Netwerk van gemonitorde Integrale 
Reservaten. 

Het grondwaterpeil in het bosreservaat wordt sinds 2003 d.m.v. een peilbuizennetwerk intensief opgevolgd. 
Het is dan ook wenselijk dat dit peilbuizennetwerk verder wordt opgevolgd om o.a. de ingrepen naar het 
afsluiten van een aantal ontwateringspunten te kunnen evalueren.  

4.1.3 De schermfunctie 
Als groter bos vervult het Bellebargiebos mee de milieubeschermende functies die eigen zijn aan dergelijke 
bossen, wat onder meer inhoudt dat de verontreinigde stoffen, fijn stof, geluidshinder, … deels opgevangen 
of beperkt worden. Zeker met de ligging nabij een waterwingebied heeft het bos een bufferfunctie.  

4.1.4 De recreatieve functie 
Het bosreservaat vervult een vrij belangrijke recreatieve functie. De Sint-Jansdreef is een intens gebruikt 
wandel- en fietspad die gebruikt wordt als verbinding tussen de woonkernen van Waarschoot en de 
Lembeekse bossen. Het wandelpad langs de bestanden 16a, 17a en 27a naar de dreef is een wandelpad en ook 
een bosleerpad (ism. de Provincie Oost-Vlaanderen). De dreef langs bestand 25a wordt opengesteld voor 
wandelaars zodat er een wandellus door het bosreservaat is.  

Ook wordt de zuidelijke toegang heringericht waarbij er onder meer een betere aanduiding van 
parkeerplaatsen komt.  
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4.2 Beheerdoelstellingen 
Zoals vermeld in het uitvoeringsbesluit van 1993 (B. Vl. R. 20.01.93), dient men bij het beheer van een bosreservaat met 
volgende doelstellingen rekening te houden: 

• Behouden en herstellen van de natuurlijke fauna en flora 
• Bevorderen van inheemse of standplaatsgeschikte boomsoorten 
• Stimuleren van natuurlijke verjonging 
• Het bevorderen van ongelijkjarigheid en ongelijkvormigheid 
• Het bevorderen van het ecologisch evenwicht 

Het bosreservaat Bellebargiebos wordt opgesplitst in zones met integraal beheer, omvorming naar nulbeheer 
en gericht beheer (zie Kaart 4.1). 

4.2.1 Zones met integraal beheer 

1) Verantwoording 

Een integraal reservaat omvat: ‘een bos waar de groei en ontwikkeling van de natuur onbemoeid wordt gelaten’ (art. 1 B.VL.REG. 
20/01/1993). 

Er wordt op korte termijn naar gestreefd om een aaneengesloten blok van 60 ha integraal reservaat in te 
stellen. Het integraal reservaat voldoet ruimschoots aan het minimum structuurareaal (MSA) voor het 
bostype Voedselrijker Zomereiken-Berkenbos, namelijk 40 ha. Het grootste deel van het bosreservaat voldoet 
reeds uitstekend aan het natuurlijk referentiebeeld van dit bostype.  

In het afgebakende integraal reservaat is het essentieel dat, na een beperkt inleidend beheer (zie verder), er 
heel consequent niet meer ingegrepen wordt ook al voldoet de vastgestelde ontwikkeling niet helemaal aan 
de gestelde verwachtingen. Het is de bedoeling dat op termijn de perceelsgrenzen volledig vervagen en zo 
niet langer een obstakel vormen voor de spontane bossuccessie. Enkel de wandelpaden die door het integraal 
reservaat lopen, zullen een beperkte begrenzing vormen.  

Buiten de zone van integraal beheer kan eventueel wel nog bijgestuurd worden, zonder dat de 
wetenschappelijke essentie van het integrale reservaat teniet wordt gedaan. 

2) Inleidend beheer 

Het inleidend beheer heeft als doel enkele storende elementen te verwijderen zodat een gunstigere uitgangssituatie 
bekomen wordt om het bos over lange termijn spontaan te laten ontwikkelen. Dit beheer heeft de volgende kenmerken: 

• Het is kortlopend: streefdoel om binnen de twee à drie jaar over te gaan tot het instellen van het integraal reservaat 

• Het is beperkt: enkel de strikt noodzakelijke maatregelen worden uitgevoerd. 

• Het is éénmalig: éénmaal het integrale reservaat is ingesteld, wordt er niet meer ingegrepen. 

Het inleidend beheer in het Bellebargiebos zal over maximaal 3 jaar lopen. Na dit inleidend beheer moet er in 
het bosreservaat in totaal 60 ha integraal reservaat worden bekomen.  

Op Kaart 4.2 zijn de te nemen maatregelen van het inleidend beheer in het integraal reservaat Bellebargiebos 
weergegeven. 
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Het inleidend beheer bestaat uit het vrijstellen van de zwaardere Zomereiken en de verwijdering van 
agressieve exoten. 

• Vrijstellen van zwaardere Zomereiken 

Om te vermijden dat de Zomereiken gaan overgroeid worden door Beuk, Douglas of J. lork en zo op 
termijn gaan afsterven, worden de zwaardere Zomereiken (richtcijfer 1,8 m omtrek) vrijgesteld. Concreet 
betekent dat dat alle bomen die zich onder of net buiten de kroonprojectie van de respectievelijke 
Zomereik bevinden en op termijn de Zomereik kunnen overschaduwen, worden geveld. De stammen 
blijven in de bestanden liggen. Zwaardere bomen (meer dan 1 m omtrek) worden geringd.  

Het vrijstellen van de Zomereiken zal vooral in de westelijke helft van het bosreservaat moeten gebeuren. 
In de oostelijke helft wordt in de bestanden 17a, 18a en 20a deze vrijstelling niet uitgevoerd, enerzijds 
omdat er hier minder nood is om de Zomereiken vrij te stellen en anderzijds om de evolutie van 
bestanden waar niet werd vrijgesteld te kunnen opvolgen.  

Het is het streefdoel om binnen de 3 jaar, dus tegen 2012 alle Zomereiken binnen de afgebakende 
bestanden te hebben vrijgesteld.  

• Verwijderen van Am. eik en Am. vogelkers in bosbestanden 

Op Kaart 3.5 is het aandeel Am. eik in de boomlaag per bestand weergegeven.  

Op Kaart 4.2 zijn de belangrijkste concentraties van Am. eik en Am. vogelkers in het bosreservaat 
weergegeven.  

Binnen het in te stellen integraal reservaat komt Am. eik vooral in het westelijk deel voor. Hier werden in 
de jaren ’60 enkele groepen ingeplant. Over de rest van het bosreservaat is het voorkomen van Am. eik 
beperkt tot enkele of individuele bomen.  

Am. vogelkers is in de periode 2004-2005 reeds grotendeels bestreden in het bosreservaat. Er zijn nog 
enkele zones met een concentratie aan Am. vogelkers. De belangrijkste hiervan is gelegen in bestand 29a, 
in de rest van het bosreservaat zijn het kleinere groepen of jongere exemplaren.   

Op de noordrand van bestand 3a staat er langs de Burggravenstroom een klein bestand met Pontische 
rododendron. 

Streefdoel is om in de periode 2010-2011 alle Am. eiken, Am. vogelkersen en de vlek met P. rododendron 
te verwijderen. Tegelijkertijd worden ook in het gericht reservaat (vooral in bestand 1a) Am. eik en Am. 
vogelkers bestreden.  

Dit gebeurt door de Am. eiken met een diameter tot ongeveer 30 cm te vellen en te behandelen met 
glyfosaat. De stammen blijven liggen in het bestand. Am. eiken met een grotere diameter worden dubbel 
geringd. De eerste drie jaar na het ringen wordt nazorg besteed om eventuele uitlopers af te zetten. De 
geringde bomen zullen normaliter afsterven, indien de geringde stammen toch blijven uitlopen, kan 
overgegaan worden tot een behandeling met glyfosaat.  

De Am. vogelkers en de P. rododendron worden bestreden met glyfosaat (met de hak- en spuitmethode). 
Kleinere exemplaren van Am. vogelkers kunnen ook met de hand uitgetrokken worden.  
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• Nazorg van verwijderde exoten 
Gedurende 5 jaar na de verwijdering van de invasieve exoten wordt een intensieve nazorg uitgevoerd, 
waarbij zaadbomen die bij de behandeling werden vergeten of de behandeling overleefden, opnieuw 
worden behandeld of afgezaagd met stobbenhandeling, en de zaailingen worden uitgetrokken. Bij de 
bomen dient vooral verjonging van Am. eik, en ook wel Douglas, opgevolgd te worden. Bij de struiken is 
een strikte opvolging Am. vogelkers noodzakelijk. Na 5 jaar intensieve nazorg wordt minstens om de 3 
jaar het volledige bosreservaat doorlopen om nieuwe exemplaren te verwijderen.  

Opmerking: 

Het is belangrijk dat in het aansluitende bosgebieden ten noorden van het bosreservaat Am. eik en Am. 
vogelkers op een even resolute manier worden verwijderd om te vermijden dat er een herkolonisatie 
naar het integraal reservaat plaatsgrijpt.  

• Kap van Sitkaspar in 3a en Hemlockspar in 27a 
Het klein bestand met Sitkaspar in bestand 3a wordt geveld, ook het klein bestand met Hemlocksparren 
in bestand 27a wordt geveld.  

• Verwijderen afval 
In bestand 4c en 29a zijn nog restanten van vroeger jachtbeheer zoals o.a. oude kooien aanwezig. Deze 
worden verwijderd.  

• Afsluiten van ontwateringspunten 

Op 6 plaatsen binnen het bosreservaat worden de ontwateringspunten afgesloten. Deze 
ontwateringspunten bestaan veelal uit ondiepere grachten die enkel in de wintermaanden waterhoudend 
zijn. Het afsluiten gebeurt door vóór het ontwateringspunt de respectievelijke gracht over ongeveer 1 m 
met grond uit de omgeving dicht te maken. Op 1 locatie, namelijk het ontwateringspunt op bestand 4a en 
4b, kan eventueel een houten stuw geplaatst worden omdat de ontwateringsgracht daar vrij diep is.  

Door het afsluiten is te verwachten dat in de laagste gelegen delen er beperkt en tijdelijk een aantal zones 
meer en langer onder water zullen blijven staan (natuurlijk ook afhankelijk van de hoeveelheid neerslag). Een 
effect op de aanwezige bomen en dan meer specifiek de zwaardere Zomereiken is niet direct te 
verwachten omdat enerzijds de meeste zware Zomereiken buiten de zones staan die eventueel tijdelijk 
wat natter zullen worden en dat anderzijds de Zomereiken op de rabatten zelf staan waardoor een 
eventuele beperkte grondwaterpeilverhoging nagenoeg geen invloed op deze bomen zal hebben.  

Op basis van de verdere monitoring van de verschillende peilbuizen in het bosreservaat moet nagegaan 
worden wat de effectieve invloed is van de afgesloten ontwateringspunten.  

Op basis hiervan kunnen er bijkomend 3 grotere ontwateringspunten aan de Burggravenstroom worden 
afgesloten.  
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3) Veiligheidszone 

In een strook van 1 boomhoogte (± 30 m) grenzend aan de wandelpaden door het bosreservaat wordt een 
veiligheidszone voorzien (zie Kaart 4.1). Het aantal bomen dat in deze zones zal moeten worden geveld zal 
beperkt zijn, gezien de beperkte ouderdom van de meeste bomen. Wanneer takken of een boom ten behoeve 
van de veiligheid wordt gekapt, blijven de takken of boom in het bestand liggen.  

Wanneer windval of windbreuk optreedt waarbij de gevallen boom de doorgang van toegankelijke paden 
verspert, dan kan het boomgedeelte dat over de weg of het pad is gelegen, weggezaagd en verplaatst worden 
zodanig dat het normale gebruik weer mogelijk is. 

4.2.2 Zones met omvorming naar nulbeheer 
In het centraal deel van het bosreservaat liggen enkele bestanden (10a, 16a, 16b, 16c en 19a) met een hoog 
aandeel Douglas (zie donkere plekken op luchtfoto Kaart 2.4). Om te vermijden dat Douglas op termijn zich te 
sterk van nature zou verjongen en het referentiebeeld zou verstoren, wordt Douglas uit het bosreservaat 
verwijderd.  

Omdat het verwijderen van deze exoot te ingrijpend zou zijn om enkel tijdens het inleidend beheer uit te 
voeren, gebeurt de verwijdering in twee fasen. Daarom wordt voor deze bestanden geopteerd om ze pas na 
10 jaar bij het integraal reservaat te voegen.  

• Verwijderen van Douglas 
In de bestanden 10a, 16a, 16b, 16c en 19a worden in eerste fase zeker de Douglas t.b.v. het vrijstellen van 
zwaardere Zomereiken geveld (< 0,5 m omtrek) of geringd (> 0,5 m omtrek). In de bestanden 16a, 16c en 
19a worden in eerste fase (2011) alle Douglas geveld of geringd. In de bestanden 10a en 16b wordt 
ongeveer de helft van het grondvlak van Douglas verwijderd.  

In tweede fase (na 10 jaar - 2020) worden de rest van de Douglas in de bestanden 10a en 16b verwijderd.  

Gezien het groot aantal bomen, wordt een deel van de gevelde bomen verwijderd. Alle gevelde bomen in 
een zone van 40 m aan beide zijden van de Sint-Jansdreef worden uitgelierd en afgevoerd, dit gebeurt 
zowel bij de eerste als tweede fase.  

Tijdstip van uitvoering 
Bij het uitvoeren van de beheerwerkzaamheden is het belangrijk dat een ‘schoontijd’ gerespecteerd wordt om 
de verstoring van de fauna tot een aanvaardbaar niveau te beperken. 
Concreet betekent dit dat het vellen in de bestanden moeten worden vermeden in de periode van maart t.e.m. 
juni.  
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4.2.3 Zones met gericht beheer 
De zone met gericht beheer in het bosreservaat ‘s Herenbos beslaat het deel ten noorden van de 
Burggravenstroom, de Sint-Jansdreef en de zone van het tracé van de aardgasleiding.  

• Omvorming van homogene naaldhoutbestanden 

Het bestand 1b (0,65 ha) met Sitkaspar en het bestand 2a (1,0 ha) met Douglas worden kaalgekapt en 
wordt het naaldhout langs het pad aan de Burggravenstroom afgevoerd. In deze bestanden wordt wel 
het inheems loofhout behouden. In het bestand 11b (0,9 ha) worden de Douglas geringd omdat het 
moeilijk is om daar bomen af te voeren.  

Na de kap of ringen van het naaldhout kunnen deze bestanden spontaan ontwikkelen. Binnen de 3 jaar 
na de kaalkap worden de bestanden bezocht en geëvalueerd. Indien er zeldzame of bijzondere soorten 
opduiken die bvb. gebonden zijn aan heischrale omstandigheden (Blauwe knoop?; Wilde gagel?, …) 
kunnen wel gerichte maatregelen genomen worden. Ook indien deze bestanden te ongunstig 
ontwikkelen met bvb. massale verjonging van invasieve soorten, wordt er ingegrepen. Bij de evaluatie 
wordt er ook nagegaan of het zinvol is om een bosrand te ontwikkelen op de zuidrand van bestand 2a. 

De evaluatie gebeurt in samenspraak met de adviescommissie.  

• Vrijstellen van zwaardere Zomereiken 

Ook in het gericht reservaat worden de zwaardere Zomereiken (richtcijfer 1,8 m omtrek) vrijgesteld.  
Concreet betekent dat dat alle bomen in de bestanden 1a,11a,11c en 12a die zich onder of net buiten de 
kroonprojectie van de respectievelijke Zomereik bevinden en op termijn de Zomereik kunnen 
overschaduwen, worden geveld. De stammen blijven in de bestanden liggen. Zwaardere bomen (meer 

dan 1 m omtrek) worden geringd.  

Het is het streefdoel om binnen de 3 jaar, dus tegen 2012 alle Zomereiken binnen de vermelde bestanden 
te hebben vrijgesteld. 

• Maaibeheer 

- Maaibeheer bermen Sint-Jansdreef 
De bermen langs de Sint-Jansdreef worden jaarlijks in oktober gemaaid. 

- Maaibeheer zone aardgasleiding 
De zone van de aardgasleiding (0,14 ha) wordt jaarlijks in oktober gemaaid. 

Opmerking: 
Essentieel bij het maaibeheer is dat het strooisel volledig wordt afgevoerd (wanneer haalbaar, wordt het maaisel best 
enkele dagen na de maaibeurt weggenomen, omdat dan meer plantenzaden achterblijven).  

• Heraanleg parking 

De parking op de zuidrand van het bosreservaat is momenteel wat slordig ingericht. Op vrij korte termijn 
(tegen 2011) wordt de parking heraangelegd. Dit omvat een betere afbakening van parkeerplaatsen en 
het egaliseren van de parking, hiervoor kan een deel verhard worden met porfier. Tevens is het wenselijk 
om hier een informatief bord met toegankelijkheidsplan te plaatsen.  
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5. BEHEERRICHTLIJNEN 

5.1 Maatregelen om de natuurlijke fauna en flora te herstellen 
of te behouden 
Hiertoe worden de volgende maatregelen voorzien: 

- Omvorming van homogene naaldhoutbestanden naar natuurlijker bos; 
- Een beheer van niets doen in het grootste deel van het bosreservaat; 
- Maaien van de bermen langs de Sint-Jansdreef en in de zone van de aardgasleiding; 
- Vernatten door afsluiten ontwateringspunten. 

5.2 Maatregelen om de inheemse boomsoorten te bevorderen 
Het bestrijden van Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik en Douglas bevoordeelt de ontwikkeling van 
inheemse boomsoorten. 

5.3 Maatregelen om de natuurlijke verjonging te stimuleren 
Het verwijderen van exoten creëert mogelijkheden voor natuurlijke verjonging. 

5.4 Maatregelen om de ongelijkjarigheid en 
ongelijkvormigheid te bevorderen 
Door het omvormen van homogene naaldhoutbestanden wordt de natuurlijke verjonging gestimuleerd 
waardoor de ongelijkjarigheid en de ongelijkvormigheid zal toenemen.. 

5.5 Maatregelen om het ecologisch evenwicht te bevorderen 
Het toelaten van spontane processen in het integrale reservaat (na een inleidend beheer), biedt waarschijnlijk de 
beste garantie voor een ecologisch evenwicht in het bosreservaat. 

Het verwijderen van een deel van de exoten in het bosreservaat bevordert eveneens het evenwicht van een 
meer natuurlijk ecosysteem. 

5.6 Bosbouwtechnische aspecten van het beheerplan 
Zie Tabel 13.. 
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5.7 Kap- en beheerregeling 
Tabel 13: kap- en beheerregeling 

Beheermaatregel Opp 
(ha) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Bestrijding van Am. eik, Am. vogelkers en P. rodod. in het bosreservaat ± 40  X X                   

Nazorg van behandelde Am. eik en Am. vogelkers  -  X X X X X                

Vrijstellen van Zomereiken door vellen/ringen Beuk en naaldhout 46  X X X                  

Kap van Sitkaspar en Hemlock in 3a en 27a -  X                    

Vellen/ringen van Douglas in bestanden 10a, 16a, 16b en 16c  9,1   X          X         

Kaalkap en afvoer van Sitkasparren en Douglas in 1b en 2a 1,6      X                

Ringen van Douglas in 11b 0,9   X                   

Vrijstellen van viltroos op zuidrand bestand 28a -  X                    

Afsluiten van 6 afwateringspunten -  X                    

Openstellen dreef langs bestand 25a -  X                    

Opruimen afval in 4c en 29a -  X                    

Heraanleg parking -   X                   

Maaibeheer (1x/jaar in oktober) van bermen Sint-Jansdreef 0,25 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Maaibeheer (1x/jaar in oktober) van zone aardgasleiding 0,14 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
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6. BIJZONDERE BEHEERRICHTLIJNEN 

6.1 Bosbouwkundige werken 

6.1.1 Bosverjongingsprogramma 
Stimuleren van de natuurlijke verjonging door omvorming homogene naaldhoutbestanden 1b en 2a. 

6.1.2 Bebossings- en herbebossingswerken 
Niet van toepassing. 

6.1.3 Omvormingen 
Omvormingen van 2,6 homogene naaldhoutaanplanten naar spontaan ontwikkeld natuurlijker bos. 

6.1.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken 
Niet van toepassing. 

6.1.5 Werken ter preventie van bosbranden (art. 100) 
Er zijn geen werken voorzien ter preventie van bosbranden. Door het verwijderen van heel wat naaldhout zal 
het bosreservaat beduidend minder brandgevoelig worden. In geval van nood kan het water van de 
Burggravenstroom benut worden. 

6.2 Werken met betrekking tot de fytosociologische, 
faunistische, bodemkundige of landschappelijke waarde 

6.2.1 Flora 
Het beheer van een deel van het gerichte reservaat en de specifieke beheerwerken, namelijk het jaarlijks 
maaien van de bermen Sint-Jansdreef en zone aardgasleiding en het verwijderen van een deel van de exoten 
uit het bosreservaat zorgen voor het behoud en de verdere ontwikkeling van de floradiversiteit. 

6.2.2 Fauna 
Als maatregelen die ook de fauna bevoordelen, zijn onder meer te vermelden: 

- Omvorming van homogene naaldhoutbestanden naar een structuurrijkere zone met mogelijkheden tot 
ontwikkeling bosrand; 

- het behoud van zware bomen is waardevol voor holenbroeders, vleermuizen, … 
- de open zone van de aardgasleiding is interessant voor onder invertebraten van schralere bodems. 
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6.2.3 Bodem 
Niet van toepassing. 

6.2.4 Landschap 
Het omvormen van homogene naaldhoutbestanden naar structuurrijkere zones is een landschappelijke 
meerwaarde voor het bosreservaat met versterking van het natuurlijk uitzicht van het bosreservaat.  

6.3 Uitzonderlijke werken, die een wijziging van de 
ecologische kenmerken tot gevolg hebben zoals genoemd in 
artikel 30 van het Bosdecreet 
Bosreservaten hebben een zeer belangrijke ecologische functie: zij vormen belangrijke locaties voor het 
behoud van zeldzame bostypes, processen en soorten. Om deze maximaal te beschermen zijn een aantal 
handelingen opgenomen in artikel 30 van het bosdecreet, verboden in de bosreservaten.  

In functie van wetenschappelijk onderzoek staat dit beheerplan expliciet een ontheffing toe van deze 
verbodsbepalingen (met uitzondering van sport beoefenen en meststoffen gebruiken). Elke vorm van 
wetenschappelijk onderzoek moet steeds aangevraagd worden bij het bosbeheer, dat samen met het INBO de 
opportuniteit van het onderzoek beoordeelt en de verdere randvoorwaarden voor de uitvoering van het 
onderzoek vastlegt. Onderzoeksactiviteiten die onherstelbare schade toebrengen aan de intrinsieke waarde 
van het reservaat worden hierbij als niet opportuun beschouwd. In geval van twijfel kan de administratie het 
oordeel vragen van de adviescommissie, ook voor deze activiteiten waar geen expliciete machtiging van de 
commissie nodig is. 

Verder is een uitzondering op het gebruik van bestrijdingsmiddelen toegestaan in functie van de bestrijding 
van Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en Pont. rododendron. Indien mechanische methodes (ringen, 

uittrekken) falen, kan overgegaan worden tot een behandeling met glyfosaat. Volgende prioriteit geldt wat 
betreft aan te wenden methode : 

1. hak- en spuitmethode 
2. stobbebehandeling 
3. bladbehandeling (enkel bij hoge uitzondering aan te wenden) 

Door onvoorziene omstandigheden kan het noodzakelijk zijn bepaalde beheerdaden uit te voeren die niet 
voorzien zijn in het beheerplan, of af te wijken van de voorziene timing. 
In de gerichte reservaatgedeelten kunnen deze afwijkingen enkel uitgevoerd worden na grondige motivering 
en uitdrukkelijke toestemming van de adviescommissie. 
In de integrale reservaatdelen wordt hierop geen uitzondering toegestaan: na een eventueel startbeheer 
wordt hier de status van integraal reservaat ingesteld. Omwille van redenen van wetenschappelijk onderzoek 
is het absoluut noodzakelijk hierna onder geen beding nog in te grijpen, met uitzondering van het wegnemen 
van externe invloeden (verwijderen van zaailingen van agressieve exoten). 
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6.4 Uitzonderlijke werken, die een wijziging van de 
ecologische kenmerken voor gevolg hebben, zoals bedoeld in de 
artikelen 30 en 97, en waarvoor de adviescommissie voor de 
bosreservaten moet worden gehoord 
Dit beheerplan staat expliciet een ontheffing toe van de verbodsbepalingen in functie van wetenschappelijk 
onderzoek en in bepaalde gevallen in functie van het beheer (bv. dieren houden binnen de omheining en 

exotenbestrijding). Dit betekent dat dieren kunnen worden gevangen, gedood of verstoord of binnen een 
omheining geplaatst, dat strooisel, knoppen, scheuten, planten, stukken dood hout, enz. kunnen worden 
verzameld (in functie van wetenschappelijke analyses), tijdelijke constructies, noodzakelijk in functie van het 
onderzoek, kunnen worden opgesteld en bestrijdingsmiddelen noodzakelijk voor het verwijderen van 
agressieve exoten te gebruiken. 

Een ontheffing voor deze verbodsbepalingen is evenwel steeds gebonden aan een machtiging, afgeleverd 
door het Bosbeheer. Elke vorm van wetenschappelijk onderzoek moet steeds aangevraagd worden bij het 
bosbeheer, dat samen met het INBO de opportuniteit van het onderzoek beoordeelt en de verdere 
randvoorwaarden voor de uitvoering van het onderzoek vastlegt. 

De aanvragen worden ook steeds voorgelegd aan de adviescommissie. Enkel indien een meerderheid van de 
leden van de commissie haar goedkeuring verleent kan door het Bosbeheer een machtiging worden 
afgeleverd.  

Indien op het moment van een aanvraag geen vergadering van de commissie voorzien is, kan de 
goedkeuring van de adviescommissie ook worden bekomen via een schriftelijke procedure. 

6.5 Richtlijnen m.b.t. de sociale functie (art. 10) 

6.5.1 Toegankelijkheid 
Het bosreservaat is toegankelijk voor fietsers en wandelaars op de Sint-Jansdreef en voor wandelaars op de 
twee paden in het westelijk deel (zie Kaart 4.1). Alle overige delen van het bosreservaat zijn niet toegankelijk. 

Aanvragen voor éénmalige activiteiten, zoals bijvoorbeeld wandeltochten, door het bosreservaat worden 
telkenmale individueel door de beheerder (ANB) geëvalueerd en wordt er al dan niet toestemming gegeven. 
Sowieso kunnen er jaarlijks maximaal maar 2 éénmalige activiteiten plaatsgrijpen.  

6.5.2 Maatregelen ter bescherming van flora, fauna, bosverjonging m.b.t. 
de bosrecreatie 
Gezien het bosreservaat enkel op duidelijk afgebakende paden toegankelijk is voor het publiek dienen geen 
dergelijke maatregelen genomen te worden. 

6.5.3 Richtlijnen in verband met de jacht 
Er wordt niet gejaagd in het bosreservaat. 
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7. OPENBAARHEID BEHEERPLAN 
 

Het beheerplan is ter beschikking gesteld aan de leden van de adviescommissie van het bosreservaat 
Bellebargiebos (ledenlijst adviescommissie zie Bijlage 10). 

Het beheerplan voor het bosreservaat Bellebargiebos ligt ter inzage bij: 

 Centrale diensten Agentschap voor Natuur en Bos, Graaf de Ferraris-gebouw, Koning Albert-II laan 20 
bus 8, 1000 Brussel 

Contactpersoon: ir. Bernard van Elegem      bernard.vanelegem@lne.vlaanderen.be 

 

 Agentschap voor Natuur en Bos Afdeling Oost-Vlaanderen, Gebr. Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent 

Contactpersoon: Tom Maes      tom.maes@lne.vlaanderen.be 
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8. MAATREGELEN IN DE ONMIDDELLIJKE 
OMGEVING VAN HET BOSRESERVAAT OM 
NADELIGE BEÏNVLOEDING VAN BUITENAF TE 
STOPPEN (ARTIKEL 29) 

8.1 Bufferzone aan west- en oostgrens bosreservaat 
Vooral op de westgrens van het bosreservaat is er een strakke grens met de aanpalende akkers en is er 
negatieve beïnvloeding. Op de oostgrens is er meer grasland aanwezig, maar ook hier is de overgang 
tussen bos en landbouwgebied te strak en te smal.  

Het is daarom aangewezen dat er op de rand van het bosreservaat een bufferzone voorzien wordt 
waar er minder intensief aan landbouw wordt gedaan of waar er zelfs mogelijkheid is tot ontwikkeling 
van een bosrand. Onder meer door het afsluiten van een beheerovereenkomst voor akkerrandbeheer 
kan een dergelijke bufferzone voorzien worden.  

8.2 Waterpeil in de Burggravenstroom 
Tijdens het terreinwerk werd meermaals vastgesteld dat het waterpeil van de Burggravenstroom zeker 
tijdens de zomermaanden bijzonder laag stond. Zoals hoger beschreven heeft deze lage waterstand een 
sterk drainerend effect op het omliggend bos en is er een negatieve impact op de aanwezige vegetatie 
en oude bomen.  

Om het sterk drainerend effect van de Burggravenstroom op het bosreservaat te beperken, is het 
noodzakelijk om het waterpeil in deze waterloop gevoelig te verhogen. Hiervoor kan overlegd worden 
met de verantwoordelijke beheerders van de waterloop (Provincie Oost-Vlaanderen en Watering 

Burggravenstroom). 
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BIJLAGE 1 

 

- Ministerieel Besluit houdende de aanwijzing van ‘Het Bellebargiebos’ als 
bosreservaat 

 

- Kadastrale legger bosreservaat (zie voor kadastraal plan Kaart 2.1) 
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BIJLAGE 2 

 

Synthesenota en advies INBO i.k.v. oprichting bosreservaat 
Bellebargiebos 
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Oude bestandsindeling (kaart OCMW Gent) 
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BIJLAGE 4 

 

Tansley-opnames en floralijst (ESHER, 2007)



Beheerplan bosreservaat Bellebargiebos - BIJLAGEN 

ESHER  maart 2009 

 

BIJLAGE 5 

 

Rapporten mycoflora Bellebargiebos (Bruggeman C., 2004 tot 2007) 

 



Beheerplan bosreservaat Bellebargiebos - BIJLAGEN 

ESHER  maart 2009 

 

BIJLAGE 6 

 

Broedvogellijst 1999-2002 (Van Laere) en soortbespreking inventarisatie 2007 
(D. Willems) 
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BIJLAGE 7 

 

- Transecttelingen vleermuizen (2007-2008, inventarisatie uitgevoerd door Jean-

Pierre Nicaise en Bart Opstaele) 

 

- Rapport vleermuizenonderzoek (2000, uitgevoerd door Jean-Pierre Nicaise) 
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BIJLAGE 8 

 

Soortenlijst dag- en nachtvlinders en Lieveheerbeestjes Bellebargiebos 
(2002-2007, Natuurhistorische werkgroep Meetjesland) 
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BIJLAGE 9 

 

Lijst met aangetroffen spinnen en loopkevers in bosreservaat 
Bellebargiebos (2007, inventarisatie Maarten Jacobs i.o.v. ESHER)
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BIJLAGE 10 

 

Lijst met leden van de adviescommissie bosreservaten Oost-Vlaanderen 
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BIJLAGE 11 

 

Basisinventarisatie in bosreservaat Bellebargiebos 

 

Bosbouw- en vegetatieopnames 2007 

 

In volgorde: 

- samenvatting van alle bosbouwopnames; 

- weergave van de gegevens van de 26 bosbouwopnames; 

- weergave van sterdiagrammen en vegetatie-opname van de 26 proefvlakken. 
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BIJLAGE 12 

 

Raming beheer bosreservaat Bellebargiebos 


