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11  IIDDEENNTTIIFFIICCAATTIIEE  

EIGENDOM, ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE RECHTEN 

Het bosdomein Berlarebroek is eigendom van: 

  Vlaamse Overheid 

  Agentschap voor Natuur en Bos 

Het beheer van het domein wordt waargenomen door: 

  Ir. E. Peyskens 

  Houtvesterij Gent 

  Gebr. Van Eyckstraat 4-6 

  9000 Gent 

  tel.: 09-265 45 85 

Berlarebroek is gelegen op het grondgebied van de gemeente Berlare en is voor 122 ha 46 a 58 ca opgenomen in dit 

beheerplan. 99,1874 ha is bebost, de rest zijn vijvers. 

In onderstaande tabel staat per bestand de verdeling van de oppervlakte over beboste oppervlakte en 

wateroppervlakken (zie kaart 1.1). 

Tabel 1 Oppervlakteverdeling per bestand 

Bestand opp vijver (ha) opp bos (ha) Totaal (ha) 

1 0,9791 1,6817 2,6608 

2 0 1,2348 1,2348 

3 1,028 10,245 11,273 

4 0,9586 3,1409 4,0995 

5 0,2235 0,8795 1,103 

6 0,1438 13,7904 13,9342 

7 0,8963 2,5307 3,427 

8 2,6414 10,994 13,6354 

9 1,3225 2,1495 3,472 

10 1,4224 8,4686 9,891 

11 0,8949 1,9162 2,8111 

12 2,2679 12,4723 14,7402 

13 0,6984 1,191 1,8894 

14 2,3449 20,6699 23,0148 

15 0,8772 1,9933 2,8705 

16 6,5795 5,8295 12,409 

Totaal 23,2784 99,1874 122,4658 

% van totaal 19 81   

Aankoopbeleid 

Op het ogenblik van aankoop door de Vlaamse Gemeenschap in 1979 besloeg het domein een oppervlakte van 122 ha 

10 a 01ca, waarvan 115 ha 97 a 15 ca gelegen op het grondgebied van de gemeente Berlare en de rest in Zele. De 

Percelen die op Zele gelegen waren, zijn intussen verkocht en het hele domeinbos is nu gelegen in de gemeente 

Berlare. Intussen werden er aanpalende percelen bijgekocht en is het bos uitgebreid tot een oppervlakte van 121ha 45 a 

35 ca.  
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In het domein zijn er nog een aantal privé-percelen die afzonderlijk beheerd worden. Door gerichte aankopen wordt 

getracht van de noordelijke delen (bestand 16a) en het zuidelijke deel één groot geheel te maken. 

Erfdienstbaarheden 

• Nationale Maatschappij der Waterleidingen 

In 1963 werd door de NMWL een verbindingsleiding door Berlarebroek aangelegd, die zich onder de as van de 

Kattestraat bevindt.  

• Regionaal waterwinningsgebied 

In 1950 werd Zele en omgeving uitverkoren als regionaal waterwinningsgebied.  

• Belgacom (toenmalige Regie van Telegrafie en Telefonie) 

In 1968 richtte de RTT een verzoek tot de U.A. om een ondergrondse telefoonkabel te leggen in de lengterichting van de 

Kotjesdreef op 0,80 m diepte.  

• Achtergelegen grondgebruikers 

Er zijn geen officiële erfdienstbaarheden, maar voor de aangrenzende achtergelegen grondgebruikers moet doorgang 

verleend worden (voor gemotoriseerd verkeer) doorheen het domeinbos via de Halfmaanstraat. De ingesloten 

grondgebruikers kunnen hun percelen bereiken via de westelijke helft van de Kattestraat. Uiteraard blijft de toegang 

verzekered via de officiêle openbare wegen. 

Contactgegevens voor verdere specificaties en verbonden aan deze erfdienstbaarheden zijn te bevragen bij het 

bosbeheer. 

 

KADASTRAAL OVERZICHT 

Tabel 2 Overzicht kadastergegevens 

Gemeente Afdeling Sectie Nummer Aard Oppervlakte Bosbestand(en) 

Berlare 1ste A 1083/02s bos 1,5002 15 

Berlare 1ste A 1082 bos 0,058 14 

Berlare 1ste A 1082/02 bos 0,076 14 

Berlare 1ste A 1083b bos 0,082 14 

Berlare 1ste A 1039a bouwland 0,239 13 

Berlare 1ste A 1044/02a bouwland 0,1528 13 

Berlare 1ste A 1051a bouwland 1,059 14 

Berlare 1ste A 1067a bouwland 0,8121 14 

Berlare 1ste A 1069b bouwland 0,35 14 

Berlare 1ste A 1077a bouwland 1,0164 14 

Berlare 1ste A 1080/02a bouwland 0,0679 14 

Berlare 1ste A 1081/02a bouwland 0,0234 14 

Berlare 1ste A 1084 bos 0,1953 14 

Berlare 1ste A 1084/02 bos 0,1379 14 
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Gemeente Afdeling Sectie Nummer Aard Oppervlakte Bosbestand(en) 

Berlare 1ste A 1043a bouwland 0,805 13 

Berlare 1ste A 1076 bouwland 0,342 14 

Berlare 1ste A 1083a bos 0,064 14 

Berlare 1
ste

                                                 A 66 bos 0,058 1 

Berlare 1ste A 67 bos 0,085 1 

Berlare 1ste A 123c bos 0,018 1 

Berlare 1ste A 147 bos 0,018 1 

Berlare 1ste A 230 bos 0,068 3 

Berlare 1ste A 231 bos 0,072 3 

Berlare 1ste A 232 bos 0,013 3 

Berlare 1ste A 233 bos 0,054 3 

Berlare 1ste A 234f vakan/verb 0,0046 4 

Berlare 1ste A 290 bos 0,04 3 

Berlare 1ste A 638 bos 0,488 6 

Berlare 1ste A 1037 l woeste gr. 0,036 13 

Berlare 1ste A 1083/02m bos 21,1691 14,15 

Berlare 1ste A 1037m elek. Cabin 0,003 13 

Berlare 1ste A 974x huis 0,009 13 

Berlare 1ste A 974c3 bos 1,25 5 

Berlare 1ste A 85n bos 3,8409 1,2 

Berlare 1ste A 234h bos 14,2732 3,4 

Berlare 1ste A 974w waterwinn. 0,004 13 

Berlare 1ste A 974b3 bos 59,801 6,7,8,9,10,11,12,13 

Berlare 1ste A 632/02 bos 0,056 6 

Berlare 1ste A 86 wijmland 0,068 1 

Berlare 1ste A 87 wijmland 0,039 1 

Berlare 1ste A 1543x bos 13,0047 16 

Berlare 1ste A 1542/02B weiland 1,0123 14 

        Totaal 122,4658   

 

SITUATIEPLAN 

Op Kaart 1.3 is een situatieplan gegeven van Berlarebroek. Het dorp Berlare bevindt zich ten oosten van het bos. 
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SITUERING 

11..11..11  AALLGGEEMMEEEENN  ––  AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIEEFF  

Administratieve situering:  

Het bos is administratief gelegen in: 

 Provincie: Oost-Vlaanderen 

 Arrondissement: Dendermonde 

 Gemeente: Berlare 

Bosbeheer:  Agentschap voor Natuur en Bos 

Houtvesterij Gent 

Gebr. Van Eyckstraat 4-6 

   9000 Gent 

   tel.: 09-265 45 85 

Houtvester:  ir. E. Peyskens 

Boswachterij:  Berlare 

   Tel.: 0479-67 95 51 

Boswachter:   Gilbert Moreel 

 

11..11..22  GGEEOOGGRRAAFFIISSCCHHEE  SSIITTUUEERRIINNGG  

De oude Scheldemeander van Berlare ligt tussen de dorpskommen Uitbergen, Overmere en Berlare. Naast het 

Berlarebroek maken ook de Turfput en het Donkmeer deel uit van dit landschappelijk waardevol gebied. 

Kartografische coördinaten: 

  Lambert coördinaten: x: 122,8 en 122,7              y: 190,4 en 193,6 

 Graden  lat.: tussen 51°01’ (’t Sluis) en 51°03’30’’ (Turfput)’    

   long.: tussen 3°59’ en 4°00’50’’   

 Kaartblad: 22/4 

 Belgische bodemkaart: Bod-22/4 

  

Afbakening in de Landschapsatlas (zie Kaart 1.4.2) 

Het Berlarebroek en omgeving (inclusief Donkmeer en Eendekooi) is opgenomen in de Landschapsatlas. 
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Tabel 3.Overzicht vanuit de Landschapsatlas (OC-Gis) 

 

In de landschapsatlas wordt de ruime omgeving van Berlarebroek (inclusief Overmere-Donk) als volgt omschreven: 

 

Wetenschappelijke waarde: 

Dit gebied bestaat uit verschillende eenheden : 1. Oude Scheldeloop, Donkmeer: de oude meander is verdwenen door 

vervening, er bevinden zich smalle venige stroken binnen de meander. In het westelijke deel van de meander zijn 

oeverwallen terug te vinden. 2. Meersen, vlak gebied: bestaat zowel uit fluviatiel alluvium (Berlarebroek) en estuarien 

alluvium (langs de Schelde). 3. Kronkelwaard: duinen van Donk en elf sikkelbanden (talrijke lage parallelle ruggen tussen 

de veengeultjes), Er komen talrijke oeverwallen voor. 

Historische waarde: 

Heel belangrijk in dit gebied zijn de turfontginningen. Het Donkmeer en ook Berlare Broek zijn ontstaan door turfsteken, 

dit begon op het einde van de 17de eeuw in het oostelijke deel van de meander. In de eerste helft van de 19de eeuw 

werd het westelijke deel ontgonnen. Toestand op Ferraris: verschillende vijvers in het oostelijke deel van de meander, 

moerassen in het westelijke deel. Op de kaart van Van Der Maelen wordt heel de meander als wateroppervlak 

aangeduid, nu is het wateroppervlak onderbroken. De huidige toestand van de vijver en omgeving is te zien vanaf de 

kaart MGI 1/20,000 (ca. 1949). 

Esthetische waarde: 

Het gedeelte van Berlarebroek ligt onder bos, in een lange, smalle zone die overeenkomt met de vroegere meander. Er 

zijn nog resten van vijvers en moerassen aanwezig. De vorm van de oude meander is duidelijk herkenbaar in het 

landschap. Ten zuiden van het Donkmeer ligt de zandwinningsput. Daarrond komen bospercelen voor. Nog meer naar 

het zuiden komt een gecompartimenteerd landschap voor; akkers met perceelsrandbegroeiing en bospercelen. 

Sociaal-culturele waarde  

Het Donkmeer heeft een grote toeristische waarde. Rond het meer zijn er vele palingrestaurants. 

Ruimtelijk-structurerende waarde: 

In het oostelijke deel komt een strookvormig broekbos voor. De oude scheldemeander structureert de percelering en het 

voorkomen van de turfputjes. Het dorp is op een hogergelegen donk gevestigd; ten westen van het dorp ligt het 

Donkmeer. Dit is de grootste turfput, deze ligt eveneens in de loop van de voormalige scheldearm. 

 

Traditioneel landschap 911020 Scheldevallei stroomafwaarts Gent

Ankerplaats A40026 Oude Scheldemeander van Overmere-Donk en Berlare Broek

R40091 Gratiebossen

R40095 Scheldevallei van Uitbergen tot Wichelen

Lijntrelicten L40083 Voorste sloot

P40406 Bareldonk

P40844 Eendekooi Overmere

P40402 Blauwhof

P40484 Motte Wichelen

Relictzone

Puntrelicten
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11..11..33  RREELLAATTIIEE  MMEETT  AANNDDEERREE  GGRROOEENNEE  DDOOMMEEIINNEENN  

De belangrijkste ‘groene’ domeinen in de omgeving van het Berlarebroek zijn de recreatievijvers ten westen van de oude 

Scheldemeander, waartoe het Donkmeer, de eendenkom en het recreatiedomein de Nieuwdonk behoren.  

In de omgeving zijn ook nog de Gratiebossen, gelegen ten noordoosten van Berlarebroek, terug te vinden. Het is een 

overblijfsel van een zeer uitgestrekt bosgebied ten tijde van Ferraris
1
. 

STATUUT VAN DE WEGEN EN WATERLOPEN 

De meest wegen die door het bos lopen zijn geen openbare wegen . 

Enkel volgende wegen (van noord naar zuid) hebben een openbaar karakter: 

• Broekdreef, (weg ten noorden van sectie VII), bestemmingsweg 

• Blauwhofdreef, verbindingsweg 

• Oude Baan, bestemmingsweg 

• Vlietstraat, bestemmingsweg 

De hieronder vermelde sectie-indeling is weergegeven op Kaart 1.5.1 

De Turfputstraat loopt langs de oostkant van het broek tot aan sectie VI, waar ze overgaat in de Damweg. De straten en 

dreven die het broek doorsnijden van oost naar west, maar die niet openbaar zijn, krijgen volgende namen (van noord 

naar zuid): 

• Hollestraat (geen weg meer, maar oude benaming voor weg door bestand16) 

• Plankdreef, weg ten oosten van bestand 16 

• Kattestraat, weg tussen sectie VI en VII 

• Kooldreef, bospad doorheen sectie VII 

• Klemmekesdreef, bospad doorheen sectie VI 

• Machinedreef, weg tussen sectie V en VI 

• Halfmaanstraat, weg tussen sectie IVen V 

• Kotjesdreef en Pachthofdreef, wegen tussen sectie III en IV 

De overige wegen zijn bospaden zonder naam. 

Ten westen van Berlarebroek lag er een waterloop, gecatalogeerd als S103, categorie III, die van noord naar zuid 

stroomde en waarin tal van kleine beekjes langs de westkant uitmondden. Die waterloop bestaat nu nog gedeeltelijk en 

wordt Bovenmeere genoemd. Er loopt wel een vaart doorheen Berlarebroek van noord naar zuid, die vanaf sectie IV tot 

en met sectie II de Broekse Vaart (S 102, cat III) genoemd wordt.  

Bovenstaande wegen en waterloop zijn aangeduid op Kaart 1.5 Statuut van wegen en waterlopen. 

                                                                            

1 Bron: nl.wikipedia.org 



 DEEL 1: IDENTIFICATIE  7 

 BOSBEHEERPLAN BERLAREBROEK 02BGO73  

BESTEMMING VOLGENS HET GELDENDE PLAN VAN AANLEG OF RUIMTELIJK 

UITVOERINGSPLAN 

11..11..44  GGEEWWEESSTTPPLLAANN  

De bestanden 1 tem 15 zijn op het gewestplan aangeduid als bosgebied met ecologisch belang, bestand 16 is 

grotendeels een natuurreservaat. (zie Kaart 1.6). 

11..11..55  SSYYNNTTHHEESSEENNOOTTAA  OONNTTWWEERRPP  GGEEMMEEEENNTTEELLIIJJKK  MMIILLIIEEUUBBEELLEEIIDDSSPPLLAANN  BBEERRLLAARREE  22000055  --  22000099  

De punten uit deze synthesenota die relevant zijn, zijnde ‘water’ en ‘Natuurlijke entiteiten’ voor het bosbeheer in 

Berlarebroek worden hieronder weergegeven: 

Water 

De gemeente Berlare heeft een zeer hoge rioleringsgraad van 96 % en  een zeer hoge zuiveringsgraad van 95,6 % 

(21/02/2005). De kwaliteit van het oppervlaktewater in Berlare is de laatste jaren op de meeste meetplaatsen verbeterd.  

De mogelijkheden tot winning van grondwater in Berlare zijn beperkt, een overbemaling van de Krijt en Sokkel 

Aquifersystemen wordt vastgesteld. Op het grondgebied van Berlare bevindt zich een waterwingebied. De 

kwetsbaarheidsgraad voor risico tot verontreiniging van het grondwater is op het grondgebied van Berlare aangeduid als 

‘zeer kwetsbaar’. 

Een greep uit de acties ter realisatie van haar waterbeleid: 

- opmaak van deelbekkenbeheerplannen; 

- gescheiden rioleringen aanleggen; 

- wateroverlast voorkomen en remediëren; 

- grachten en waterlopen onderhouden, ruimen en inrichten; 

- de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater beschermen; 

Natuurlijke entiteiten 

In Berlare zijn diverse bossen verspreid over de gemeente. Het gemeentebestuur heeft zelf geen directe plannen voor 

bosaanwerving, bosuitbreiding of de aanleg van speelbossen. De gemeente heeft als doel om een bijdrage te leveren tot 

de vrijwaring van de nog resterende natuurgebieden op haar grondgebied. Door gerichte acties en beheersmaatregelen 

streeft de gemeente om de natuurwaarden te behouden, te versterken en te laten ontwikkelen. 

Een greep uit de acties: 

- Natuurinrichtingsproject Donkmeer en omgeving; 

- een speelbos aanleggen; 

- de wetgeving controleren (illegale kappingen, reliëfwijzigingen, heraanplantingsplicht,…); 

- natuureducatie- en sensibilisatie (bebloemingsactie, informatieborden, educatieve centra,…); 

- natuurlijke inrichting en beheer van waterlopen; 

- landschapsbeheersplan voor Beschermde Landschappen; 

- trage wegen inventariseren en herstellen 
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LIGGING IN SPECIALE BESCHERMINGSZONES 

11..11..66  IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEE  BBEESSCCHHEERRMMIINNGGSSZZOONNEESS  

Vijf internationale wetgevende initiatieven hebben gevolgen voor het Vlaamse gebiedsgerichte natuurbeleid. Het betreft 

twee Europese richtlijnen - de ‘Vogelrichtlijn’ en de ‘Habitatrichtlijn’-. Verder zijn er de Ramsar-Conventie, de Conventie 

van Bern en de Benelux-overeenkomst op het gebied van natuurbehoud en landschapsbescherming.  

In Berlarebroek zijn de Habitatrichtlijn, SBZ-H (92/43/EEG) en de Vogelrichtlijn SBZ-V (79/409/EEG) van toepassing (zie 

Kaart 1.7.1).  

Habitatrichtlijn 

De Habitatrichtlijn beoogt het behoud van de biodiversiteit en streeft naar de instandhouding van de natuurlijke habitats 

en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. Deze richtlijn werd in 1992 uitgevaardigd en de afbakening van de 

Speciale beschermingszones werd in België goedgekeurd in 1996.  Deze zones maken deel uit van het Europese 

Natura2000-netwerk. In België werden er 40 habitatrichtlijngebieden afgebakend en één ervan is het ‘Schelde en Durme- 

estuarium van de Nederlands grens tot Gent’ (BE2300006, deelgebied 4), waartoe Berlarebroek behoort (zie Kaart 1.7.1 

Speciale beschermingszones). Een opsomming van de habitats en de fauna is hieronder weergegeven: 

Lijst van aangemelde habitats, zoogdieren, vissen, amfibieën en reptielen van het Schelde en Durme- estuarium van de 

Nederlands grens tot Gent (bron : www.instnat.be): 

Habitats 

0030 Estuaria 

1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten 

1310 Eénjarige pioniersvegetaties van slik- en zandgebieden met Salicorniasoorten en andere zoutminnende planten 

1320 Schorren met slijkgrasvegetaties 

1330 Atlantische schorren 

2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten 

3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrocharition 

4030 Droge heide (alle subtypen) 

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

6430 Voedselrijke ruigten 

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

9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum 

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

albae) 

Vissen 

Kleine modderkruiper 
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Rivierprik 

Amfibie 

Kamsalamander 

Als habitatgebieden zijn er 4 gebieden (vet gedrukt) die in Berlarebroek voorkomen: van nature eutrofe meren met 

vegetatie van het type magnopotamium of Hydrocharition, Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem 

(Eu-Molinion), voedselrijke ruigten en alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae). Bijkomend kunnen we stellen dat ook het type 7140 Overgangs- en trilveen plaatselijk in 

Berlarebroek voorkomt en dan meer specifiek een ‘zuur laagveen’ (bwk-code ms), gevoed door basenarm, mesotroof 

water, waarbij de watertafel zich op het niveau van of nabij het maaiveld bevindt. Trilveen is een vergevorderd 

verlandingsstadium en bestaat uit een dikke laag moerasveen, die meestal met de grondwatertafel op en neer beweegt. 

Het veenpakket dient dus als substraat en de begroeiiingen kunnen drijftillen vormen. Het vegetatietype dat in dit soort 

mesotrofe ecotopen voorkomt wordt ‘kleine zeggengemeenschap’ genoemd. Typische soorten zijn onder andere Zwarte 

zegge, Draadrus en Wateraardbei. 

De beschrijving van deze habitattypes en de voornaamste bedreigingen, de beheermogelijkheden en de herstel- en 

ontwikkelingskansen van deze drie types volgens het Advies van het IN(BO)
2
: zijn opgenomen in Bijlage 6.5. 

Fauna-elementen 

De vissen en de amfibieën die voorkomen in Berlarebroek worden besproken onder 2.3.4 Fauna.  

 

Vogelrichtlijn 

De Vogelrichtlijn (79/409/EEG) richt zich op de bescherming van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten en de 

gebieden waar ze in de Europese Unie broden, pleisteren en overwinteren. Volgens artikel 4 van deze richtlijn moeten er 

speciale beschermingsmaatregelen worden genomen voor de leefgebieden van in Europese context zeldzame of 

bedreigde vogelsoorten, opgesomd in de Bijlage I.  

De beschermde habitats in Vogelrichtlijngebied 3.5, Durme en Middenloop van de Schelde, waartoe Berlarebroek 

behoort, zijn ‘stromende en stilstaande waters, met hun oevervegetatie en hun slikplaten, in het zoetwater-

getijdengebied, rietvelden, zeggevelden en moerassen.’. Deze habitat is het broedgebied van Roerdomp, Woudaapje, 

Zwarte wouw, Bruine kiekendief, IJsvogel en Blauwborst en een belangrijk doortrek- en overwinteringsgebied voor 

Roerdomp, Bruine en Blauwe kiekendief en Velduil. Ook internationaal belangrijke aantallen van Slobeend komen hier 

voor. De beschermingsmaatregelen die van toepassing zijn op dit gebied : 

• Voor enkele activiteiten (waaronder waterhuishoudingsprojecten) is een MER vereist; 

• de jacht op alle waterwild is verboden binnen de perimeter van het Vogelrichtlijngebied 3.5; 

• de bepalingen inzake vegetatiewijziging van het B. Vl. R. 21/10/97 (BS, 10/09/98) zijn van toepassing; 

• (volgens het mestdecreet is bemesting met dierlijke mest verboden tussen 2 november en 15 februari) en 

moeten rond bepaalde kwetsbare habitats bufferzones worden gerespecteerd; 

• bepaalde delen genieten een bescherming die wordt gerealiseerd via een andere bestaande regelgeving 

(erkende natuurreservaten, reservaat- en natuurgebieden op het gewestplan en bosdecreet). 

                                                                            

2 G Sterckx, D. Paelinckx (2003). Advies van het Instituut voor Natuurbehoud A/200320 
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11..11..77  NNAATTIIOONNAALLEE  BBEESSCCHHEERRMMIINNGGSSZZOONNEESS  EENN  RREEGGIIOONNAALLEE  AAAANNDDAACCHHTTSSGGEEBBIIEEDDEENN  

Het Natuurbehoudsdecreet van 21 oktober 1997, gewijzigd op 19 juli 2002, voorziet de afbakening van 125.000 hectaren 

Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en 150.000 hectaren Integraal Verwevend en Ondersteunend Netwerk (IVON). In het 

VEN is natuur de hoofdfunctie. Ecologisch waardevolle fauna en flora wordt er zoveel mogelijk bewaard en hersteld. Het 

VEN omvat de grote eenheden natuur (GEN) en de grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO). In het IVON is de 

natuur nevengeschikt aan de andere sectoren. 

Op 19 juli 2002 legde de Vlaamse regering de eerste selectie van de gebieden voor het Vlaams Ecologisch Netwerk in 

ontwerp vast die is goedgekeurd op 18 juli 2003. Voor Berlarebroek werd enkel bestand 16 vastgelegd in VEN (zie Kaart 

1.7.1). De gebiedsnaam luidt ’De Vallei van de Boven Zeeschelde van Kalkense meersen tot Sint-Onolfspolder’ en krijgt 

GEN-nummer 215. 

In ‘VEN’-gebied zijn er bepaalde rechten en plichten van kracht. Het belangrijkste punt is de noodzakelijke afstelling van 

dit beheerplan op de natuurrichtplannen die binnen de 2 jaar na officialisering van het VEN moeten gepubliceerd worden. 

Belangrijk voor het Ven-gebied zijn eveneens de artikels 25 en 26bis. Art. 25 bekrachtigt de verboden in Ven waarbij 

enkel voor het verbod op wijzigen van vegetatie een afwijking geldt indien er een goedgekeurd bosbeheerplan is.  

 

11..11..88  BBEESSCCHHEERRMMDDEE  LLAANNDDSSCCHHAAPPPPEENN  

De Afdeling Monumenten en Landschappen heeft over een periode van 25 jaar (1959-1981) verschillende zones in en 

rond Berlarebroek geklasseerd als beschermd landschap (zie kaart 1.7.2).  

Tabel 4 Overzicht Beschermde Landschappen 

Nummer Naam beschermd landschap KB 

DO000251 Plassen van Overmere-Donk KB 06/07/1956 

DO000363 Omgeving van het kasteel KB 30/09/1974 

DO000408 Uitbreiding van de plassen van Overmere - Donk KB29/05/1964 

DO000449 De Turfput KB 26/04/1977 

DO000666 Het Broek KB 18/09/1981 
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22  AALLGGEEMMEENNEE  BBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  

CULTUURHISTORISCHE BESCHRIJVING 

22..11..11  HHIISSTTOORRIISSCCHH  OOVVEERRZZIICCHHTT33  

De historiek van Berlarebroek is volledig verbonden met de geografische ontwikkeling van dit gebied. 

De oudste sporen van menselijke bewoning bevinden zich op de hoogst gelegen gronden: de oeverwallen en de boreale 

duinen. Zeer oude bewoningspatronen treffen we dan ook aan te Bareldonk op een oud boreaal duinencomplex en op de 

oeverwallenlangsheen de oostelijke grens van Berlarebroek, de huidige Turfputstraat (Rombaut en Kuyken, 1980). 

Op de kaarten van de jaren 1676 en 1678 is er geen enkele aanwijzing omtrent de aanwezigheid van vijvers in deze 

omgeving. Het Berlaars grondgebied werd aangeduid als barbroeck. Vanaf het huidige pachthof liep een weg genoemd 

barbroeckse dijk. Door het barbroeck liepen twee afvoerkanalen, de Meirebeek en de Nieuwmoer, die samenvloeiden 

nabij de sluis van de Berleir. 

Een eeuw later echter worden op de kaarten van Ferraris (1770-1778) een reeks vijvers getekend met grillig gevormde 

randen, waarin vaak moerassige eilanden voorkwamen. In de bijgevoegde commentaar wordt vermeld dat deze vijvers 

10 tot 25 voet diep waren. Ten westen van het Barbroeck kwamen moerassige gebieden en kleine beken voor. 

Uit een vergelijking met de kaarten van omtreeks 1850 (Vandermaelen) waarop gans het gebied als één grote 

wateroppervlakte werd aangeduid, moet worden afgeleid dat het turfsteken op grote schaal in het Barbroeck in het begin 

van de 18
de

 eeuw begonnen is. Het huidige Donkmeer daarentegen is later, meer bepaald op het einde van de 18
de

 , 

begin 19
de

 eeuw ontstaan ten gevolge van de turfwinning in het Overmeers-Uitbergense Broeck. 

Deze turfwinning ligt aan de basis van de geofysische ontwikkeling van het huidige Berlaarse Broeck en het Donkmeer. 

Uit onderzoeken uitgevoerd in 1945 is gebleken dat in Berlarebroek plaatselijk onder de bovenlaag nog turflagen van 1,5 

m dikte gevonden werden. Uit een akte bewaard in het Rijksarchief te Gent blijkt dat reeds in 1696 op georganiseerde 

wijze turf werd gestoken in Berlarebroek. De turfontginning zou zijn begonnen vanaf de oostelijke (bewoonde) oever. Het 

westelijke gedeelte werd nog in de eerste helft van de 19
de

 eeuw ontgonnen en heeft aanleiding gegeven tot het 

ontstaan van het Donkmeer. 

De verdere evolutie is af te leiden uit de Geschiedenis van Berlare door F. De Potter en J. Broeckaert. “Men begon de 

turfgrond voorgoed uit te halen, hetgeen op den duur in zulke grote hoeveelheid geschiedde dat het gemeentebestuur 

zich genoodzaakt vond naar middelen uit te zien om de opkomende nijverheid enigszins tegen te houden.” 

In het jaar 1701 wendde de toenmalige heer van Berlare zich met burgemeester en schepenen tot de Raad van 

Vlaanderen, met het vertoog dat ‘door het steken ende werken van moer ende turf in het Baerlarebroeck, geleghen in 

dezelve prochie, sommige partijen van meersch soodanigh vermindert, uytgheput ende afghestoken worden, dat die met 

verloop van tijde, op niet staen te comen ende teenemael met de grachten ende het water ghemeen worden, daerdoor 

het ghemeente van de selve prochie niet meer bestant en souden sijn om de pointynghen ende settynghen daeraen 

verhaelt te connen worden.’ 

Op 26 oktober 1713 vaardigde het gemeentebestuur van Berlare een reglement uit dat op 11 augustus 1714 door Karel 

VI, koning van Spanje, werd goedgekeurd. Om turf te mogen steken moest van dan af toelating gegeven worden door 

het gemeentebestuur. De vergunningen worden ingeschreven in een speciaal register. Bovendien moest een vergoeding 

worden betaald. 

                                                                            

3 uit Staatsbos Berlare-Broek, Beheersplan. E.Voets en A.Versteynen, 1980. Houtvesterij Gent. 
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Figuur 1: Evolutie van de vijvers in de meander van Berlare (Bron: Voets & Versteynen, 1980) 

“De ter plaatse gemaakte turf diende niet alleen tot brandstof voor de inwoners van de gemeente, maar werd met grote 

scheepsladingen naar elders verzonden. Reeds in het begin van de 18
de

 eeuw vestigden zich talrijke werklieden in de 

gemeente om met turfsteken -voeren of -verhandelen hun brood te winnen. “ 

Volgens berekeningen van ingenieur Leysen zou de ontginning meer dan 6 miljoen kubieke meter goeie turf hebben 

opgeleverd. De putten en plassen die zo gevormd werden, werden door de eigenaars verwaarloosd en waren in het bezit 
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gekomen van de gemeente Berlare. Het bestuur van de gemeente vatte het plan op om de moerassen te verkopen met 

verplichting tot drooglegging om er zo vruchtbare landbouwgrond van te maken.  

Om dit te verwezenlijken was er een pompinstallatie dichtbij de Berlaer aan het Sluis opgericht en werd er een moervaart 

gegraven over de gehele lengte van het broek. Toen deze maatregelen niet voldoende bleken, werd er een nieuw 

pompstation opgericht in de buurt van Kamershoek, waar het moeras de grootste diepste had. Bovendien moest er ook 

een afvoerkanaal komen vanaf die plaats tot het dichtst bijgelegen punt van de Schelde. Tot slot werden vier pompen 

geplaatst op het Schuitje. Verschillende jaren later, namelijk in 1862, was de uiteindelijke droogzetting van het 

Berlarebroek voltooid. 

Hoe de streek er uitzag vóor de oorlog in 1914-1918 kunnen we nagaan op de kaart van het Dépot de la guerre uit 1910. 

Er zijn vrijwel geen watervlakten meer te bespeuren in het Berlarebroek, het pompstation op het schuitje draait op volle 

toeren en het huidige Donkmeer wordt aangeduid onder de naam Overmeire Broeck. 

Door de oorlog in 1914 ontstond er een tekort aan steenkolen om de pomp op het Schuitje te doen draaien. De 

vruchtbare landerijen van het Berlarebroek werden opnieuw door water overspoeld. Een uitgestrekte ringvormige 

waterplas belemmerde de verbindingen tussen de Donk en Berlare. Voetgangers konden door een veerman worden 

overgezet aan het Blauwhof. 

Rond het jaar 1926 is de pomp op het Schuitje weer op gang getrokken en werd Berlarebroek een tweede maal 

drooggelegd. In 1985 werd naar de Schelde toe, ter hoogte van de Vlietstraat een nieuw pompstation in werking gesteld, 

waardoor de algemene stroomrichting voor een belangrijk deel in omgekeerde richting gebeurt. 

De bosevolutie is weergegeven op kaart 2.1.1 

 

22..11..22  KKEENNMMEERRKKEENN  VVAANN  HHEETT  VVRROOEEGGEERREE  BBEEHHEEEERR44  

Het pompstation aan het broek en recente verdrogingen door pompen voor waterwinning in de streek hebben de 

uitdroging van het gehele gebied tot gevolg gehad en de toegankelijkheid van onder meer het Berlarebroek sterk 

verbeterd. Deze voortdurende verlagingen van het grondwaterpeil veroorzaakten echter grote ecologische verliezen: het 

Broek werd geschikt gemaakt voor intensieve Populierenkweek. Het oorspronkelijk venig Elzen- en Wilgenbroek werd 

ongeveer volledig vernield.  

Toen de naamloze vennootschap ‘Alluma’ de gronden kocht, was hun belangrijkste doelstelling een snelle en 

kwantitatieve houtopbrengst. Alluma beheerde immers de toenmalige luciferfabriek in Geraardsbergen en plantte overal 

populier aan. Het jachtrecht was verpacht aan de N.V. International Motor Company en de 52 visvijvers werden verhuurd 

aan verscheidene particulieren. De grote vijver, Turfput, werd gebruikt als kweekvijver. 

Tussen de jaren 1967 en 1975 werden een aantal visvijvers gegraven in de venige en natste gedeelten van het Broek. 

Intensieve recreatie, weekendverblijven, stroperij en onverantwoorde visserij brachten voor fauna en flora ontoelaatbare 

verstoringen mee. Verder werden er veel exotische plantensoorten ingeplant rond de weekendverblijven. Het uitzetten 

van goudvissen en gekweekte ganzen vervolledigen de lijst. 

Vanaf 1976 kwamen de beboste eigendommen van Alluma op het grondgebied van de gemeentes Berlare en Zele 

opnieuw te koop te staan. De Belgische Staat kocht op 22 februari 1979 een gebied van 122 ha 10 a 01ca. in de 

aankoopakte werd overeengekomen dat de houtopstand op het perceel sectie A nr 1543x te Berlare, namelijk de 

Populieren rondom de Turfput, aan Alluma bleven toebehoren. Deze verbond er zich toe de vernoemde bomen op eigen 

                                                                            

4 uit Staatsbos Berlare-Broek, Beheersplan. E.Voets en A.Versteynen, 1980. Houtvesterij Gent en  Oecologische survey van het zuidelijk deel van ‘Het Broek’ te 

Berlare. E.Rombaut en E.Kuyken, 1980. RUG. 
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kosten te vellen en te ruimen uiterlijk tegen 31 december 1980. De jachtpacht en de verhuur van de visvijvers werd 

stopgezet. 

In 1976 en 1977 werden er tussen de Broekdreef en de Turfput ongeveer 24 ha, verdeeld in loten, meestal voorzien van 

een vijver, aan particulieren verkocht. In 1978 werden nog eens 5 loten ten zuiden van de Broekdreef met een 

gezamenlijke oppervlakte van 13 ha aan particulieren verkocht. 

De weekendverblijven werden afgebroken en in de jaren ’80 werd een nieuw pompstation in werking gesteld, waardoor 

de algemene stroomrichting voor een belangrijk deel in omgekeerde richting gebeurt.  

De bosbouwkundige en economische waarde van het domein werd (en wordt) bepaald door de populieren. In 1991 

stonden er 12782 populieren te groeien die varieerden in leeftijd van 17 tot 22 jaar. Door een nauwe samenwerking 

tussen de vroegere dienst ‘Beboste eigendommen’ van de N.V. Union Allumettière en het Station voor Populierenteelt 

(heden het INBO) werd naast de destijds courante oude populierenklonen heel wat nieuw materiaal aangeplant. Zo 

vinden we naast klonen zoals ‘Robusta’, ‘Harff’, ‘I214’ ook de reeks van de ‘Unalklonen’ en andere testklonen. Op 

plaatsen waar Populier niet thuis hoorde, had het bosbeheer de omvorming naar Elzenbroek op te natte en venige 

plaatsen enerzijds en naar hooghout op basis van eik op zandige oeverwallen anderzijds gepland. In een oecologische 

studie, uitgevoerd in 1980 (Rombaut en Kuyken, 1980) wordt violgende opmerking gemaakt over de 

populierenaanplantingen op droge plaatsen: “In ‘slecht’ onderhouden populierenaaanplantingen vertoont de struik- en 

boomopslag kenmerken van het eikeberkenbos (Querco-Betuletum)… In de goed onderhouden populierenaanplantingen 

werd de houtige onderbegroeiiing verwijderd. Een aantal van deze terreinen zouden best worden omgevormd tot 

inheemse eikenberkebossen, waar vormen van zachte bosbouw mogelijk blijven. De oecologische waarde kan met een 

minimum aan inspanning gevoelig worden vergroot door spontane verbossing te laten doorgaan.”.  

 

BESCHRIJVING VAN DE STANDPLAATS 

22..11..33  RREELLIIËËFF    

Het meest zuidelijke punt van Berlarebroek, namelijk ’t Sluis ligt op 300 m van de Schelde en gans het broek, evenals 

het Donkmeer, zijn opgevulde, oude meanderarmen van de Schelde. De gemiddelde hoogte bedraagt 2 à 3 m boven de 

zeespiegel. Het terrein is over het algemeen vlak met een maximale helling van enkele graden.   

De afstand van het zuidelijkste punt ’t Sluis tot de uiterste hoek aan de Turfput bedraagt 6000 m. In deze lengterichting 

verandert de hoogteligging op het domein als volgt: 

• ’t Sluis:     4 à 5 m boven zeeniveau 

• Vlietstraat :    4 m 

• Blauwhofdreef:    1 à 2 m 

• Kotjesdreef:    1 à 2 m 

• Halfmaanstraat    2 à 3 m 

• Machinedreef:    1,5 à 2,5 m 

• Polsgracht en Bovenvaart:   3 à 3,5 m 

• Klemmekesdreef:    3 m 

• Kattestraat:    3 m 

• Broekdreef:    4 m 

• Plankdreef:    4 à 4,5 m 
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• Hollestraat:    4,5 à 5 m 

 

22..11..44  HHYYDDRROOGGRRAAFFIIEE  

2.1.4.1 ALGEMEEN 

Het gebied is gelegen in het Boven-Scheldebekken en daarbinnen tot deelbekken ‘Scheldeland’. Het deelbekken 

“Scheldeland” situeert zich rond de tijgebonden Schelde stroomopwaarts van Dendermonde en stroomafwaarts van 

Gent. Het deelbekken wordt vooral gedomineerd door laaggelegen poldergebieden langs de Schelde en haar oude 

meanders.  

Berlarebroek ligt volledig binnen VHA-zone 483, met de naam ‘Schelde van monding Molenbeek / Grotebeek (excl.) tot 

monding Oostveergote (incl.)’. 

De belangrijkste waterloop in het studiegebied is de Broekse Vaart, een waterloop van 3
e
 categorie. Het is een gegraven 

waterloop in de oude meander van de Schelde. In het verleden werd het water van de Broekse Vaart ter hoogte van 

Schuitje overgepompt naar de Polsgracht of Bovenvaart, die verder oostelijk in de Schelde uitmondt.  

Momenteel watert het volledige gebied in zuidelijke richting af en wordt het aan de zuidelijke grens, ter hoogte van Vliet 

overgepompt naar het Donkmeer.  

Ten zuidwesten van het broek stroomt een andere waterloop van noord naar Zuid: de Oude Meir of Boven Meer (3
de

 

categorie). De Oude Meir staat niet in verbinding met de vijvers van het broek.  

In het noordelijk en oostelijk deel van de oude scheldemeander zijn er talrijke vijvers gelegen. Deze zijn ontstaan door 

turfwinning of gegraven voor visvangst.  

In het westelijk deel van de oude scheldemeander zijn er enkele grote wateroppervlakken gelegen: het Donkmeer en de 

Eendenkom. Het Donkmeer, dat is ingericht als recreatiedomein, wordt gevoed vanuit de Galgenbeek, de Kempenbeek 

en Broekse Vaart. Het meer watert af via de Voorstesloot waar het water via een pomp in de Schelde wordt geloosd.  

De waterlopen in het gebied worden beheerd door Polder ‘Tussen Schelde en Durme’. 

 

2.1.4.2 DETAILHYDROGRAFIE (ZIE KAART 2.2.2.2) 

In het gebied zijn een vijftal bronnen gelegen. Een ervan bevindt zich in de Turfput in het noorden van het studiegebied. 

Vanuit deze vijver vertrekt de Broekse vaart, die door de hele meander loopt. Deze vaart werd halfweg de 19
de

 eeuw 

aangelegd in functie van de ontwatering van het gebied. Op meerdere plaatsen stroomt het water van de Broekse vaart 

door de vijvers heen en is er dus geen duidelijke bedding. Het water stroomt gravitair af van noord naar zuid, tot aan het 

pompstation nabij het gehucht Vliet. Dit pompstation werd in de jaren 1980 gebouwd en pompt het water via een 

gegraven waterloop richting Donkmeer. Dit om het gebied te kunnen ontwateren, maar ook om het waterpeil van het 

Donkmeer in de zomer voldoende hoog te houden.  

Enkele tientallen meters opwaarts het pompstation is er een stuw in de Broekse vaart. Door meer of minder schotbalken 

in de stuw te plaatsen kan het waterpeil van de Broekse vaart gestuurd worden. Doordat het om een erg vlak gebied 

gaat, met hoogteverschillen van slechts enkele meters, reikt het opstuwend effect relatief ver. Zo wordt een verandering 

van het stuwpeil duidelijk gemerkt in het waterpeil van de vijvers ter hoogte van het oude pompstation te Schuitje 

(Boshuis), ruim 2 km opwaarts. 

Tussen de vijvers liggen nog greppels en grachten die het water - al dan niet rechtstreeks – naar de Broekse vaart 

leiden.  
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Net ten westen van de vijvers is er een hoger gelegen rug, een oude oeverwal van de Schelde, die het gebied met de 

vijvers scheidt van de meer westelijke bossen. In dit noord-zuid gerichte bosgebied werd een extra ontwateringgracht 

aangelegd. Een eerste dergelijke gracht is er van het noorden van bestand 12a tot het zuiden van bestand 10a, waar 

deze gracht in de Broekse vaart uitmondt. Het noordelijke deel van deze gracht werd recent geruimd waarbij de oevers 

schuin werden afgevlakt.   

Ook in bestand 8a is er een ontwateringgracht, die centraal in het bestand loost in de vijvers. De ontwateringgracht in 

bestand 6a is slechts beperkt functioneel. Deze bosgebieden zijn natter naar het zuiden toe: bestanden 6a en 8a zijn 

duidelijk natter dan bestanden 10a en 12a.  

In het meer westelijke agrarische gebied ligt de Oude Meer. Deze waterloop stroomt van noord naar zuid en ontwatert 

het landbouwgebied. Minstens een deel van het water stroomt naar het pompstation te Vliet, waar het eveneens richting 

Donkmeer wordt gepompt. Het afwaartse deel werd recent verdiept, om de afwatering te bespoedigen. Op deze hoofd-

ontwateringgracht sluiten een hele reeks kleinere ontwateringgrachten aan (zie Kaart 2.2.2.2). 

 

2.1.4.3 RELATIE TUSSEN DONKMEER EN ZANDWINNING DDS 

Op Kaart 2.2.2.3 is de hydrografie van de ruimere omgeving weergegeven. De belangrijkste aspecten die van belang 

zijn voor het grondwaterpeil van Berlarebroek worden hier kort besproken. 

Zoals gezegd wordt momenteel, vooral in het zomerhalfjaar, water vanuit het Berlarebroek naar het Donkmeer gepompt 

om het waterpeil van het meer op peil te houden. Ter hoogte van ‘De Dertien’ is er echter een uitstroom van water uit het 

Donkmeer (zie Kaart 2.2.2.3).  

Ten westen van het Donkmeer bevindt zich de zandwinning DDS. Vanuit de omgeving (inclusief vanuit het Donkmeer) 

stroomt water naar deze zandwinning toe (Rombaut E. et al., 1980). Tijdens de zandwinning werd continu water 

overgepompt van de zandwinning naar het Donkmeer. Na de zandwinning werd deze pomp stilgezet.  

Het water dat uit de omgeving toestroomt naar de zandwinning is gefilterd doorheen het pleistocene zand.  

Het oppompen van dit water vanuit de zandwinning naar het Donkmeer via een continu draaiende pomp met aangepast 

en te berekenen debiet kan, in combinatie met (tijdelijke) afsluiting van de uitstroom ter hoogte van ‘De Dertien’, 

oppompen van water uit Berlarebroek (deels) overbodig maken in de zomer. Dit om te verhinderen dat de 

schommelingen tussen het grondwaterpeil in de winter en zomer te groot zouden zijn.  

2.1.4.4 WATERWINNING 

Er is een grondwaterwinning in het gebied van Berlare. Het is een grondwaterwinning-installatie van categorie C. Deze 

bevindt zich op het grondgebied van Zele ter hoogte van Kammershoek. De installatie bestaat uit 66 boorputten en wordt 

uitgebaat door Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW). De maatschappij beschikt over een vergunning om 

2630000 m³/jaar of 7200 m³/dag op te pompen. Thans wordt er echter niet zoveel meer gepompt (Gilbert Moreel, 

boswachter, pers.comm). 

2.1.4.5 OVERSTROMINGEN EN WATEROVERLAST 

In de studie ‘In kaart brengen van de natuurlijke en actuele overstromingsgebieden in Vlaanderen’ (Aerts e.a., 2000) 

werden de NOG, dit zijn de ‘van nature overstroombare gebieden – overstroomd vanuit een waterloop (klasse W)’ 

afgebakend Deze NOG’s zijn gesitueerd in Kaart 2.2.2.5. 

De afbakening is gebaseerd op de bodemkaart: alle bodems met profielontwikkeling p (bodems zonder 

profielontwikkeling) én drainageklasse e, f, g, h, F, I of G (de meest vochtige bodems). Hieraan werden de bodems op 

venig materiaal (symbool V) en een selectie van de verstedelijkte en vergraven zones - waarover de bodemkaart geen 
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informatie geeft - toegevoegd. Deze selectie is manueel gebeurd door interpretatie van de topografische en 

bodemkundig-topologische context. 

Bijna het volledige studiegebied is opgenomen als NOG-gebied (Kaart 2.2.2.5). Het gaat dus om alluviale bodems, 

ontstaan door rivierafzettingen (en veen).  

AMINAL, afdeling Water maakte een kaart van de recent overstroomde gebieden (ROG). Hierop zijn alle gebieden 

aangeduid die tussen 1988 en januari 2005 overstroomden. Voor de omgeving van het studiegebied is alleen een zone 

tussen de Eendenkom en het Donkmeer op de kaart ingetekend als recent overstroomd. Het laatste oostelijk deel van de 

meander overstroomde ook in september 1998 (Gilbert Moreel, boswachter, mond. mededeling). Deze zone is niet 

opgenomen in de kaart, vermoedelijk omdat er geen wateroverlast was (geen bebouwing – geen aangifte). In 2006 was 

er opnieuw wateroverlast, maar werd er geen water gepompt naar het Donkmeer. 

In de winter wordt de hoeveelheid water die wordt overgepompt van het oostelijk deel van de meander naar de 

Eendenkooi beperkt om wateroverlast aan de oevers van de plas te voorkomen. Langs deze plas zijn er woningen 

gelegen die wateroverlast ondervinden bij hoog water. Daarom beheert de gemeente Berlare de pompinstallatie zodanig 

dat er ’s winters veel water in Berlarebroek blijft staan. 

Hierdoor is het waterpeil in Berlarebroek in de winter veel hoger dan in de zomer.  

2.1.4.6 WATERKWALITEIT 

De Broekse vaart en Oude Meer moeten voldoen aan de basiswaterkwaliteitsnormen.  

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft sinds 1989 een meetnetwerk uitgebouwd voor de monitoring van de waterkwaliteit. 

De VMM heeft 1 meetpunt op de Broekse vaart: meetpunt 540900, net stroomopwaarts van het pompstation te Vliet 

(VMM-jaarrapport 2004). Er werden geen representatieve metingen van de fysico-chemische waterkwaliteit gedaan. Wel 

werd de biologische waterkwaliteit gemeten in 1994 en 1999. In 1994 werd een matige biologische waterkwaliteit 

bekomen (BBI=6) en in 1999 een slechte biologische waterkwaliteit (BBI=4).  

Er is geen meetpunt voor waterkwaliteit op de Oude Meer.  

Berlarebroek behoort tot zuiveringsgebied Berlare. Het RWZI van Berlare (nr. 33) is gelegen te Sluis en is operationeel 

sinds 1983 (www.vmm.be). 

22..11..55  GGEEOOLLOOGGIIEE  

2.1.5.1 GEOLOGISCHE GESCHIEDENIS5 

Het gebied maakt deel uit van de zogenaamde Vlaamse vallei, een brede, zich in het gebied tussen de Schelde en de 

Durme uitstrekkende depressie, die tijdens de voorlaatste ijstijd in de onderliggende tertiaire lagen uitgeschuurd werd. 

Deze tertiaire lagen tussen Schelde en Durme  zijn het Paniseliaan (Berlare), noordwaarts gevolgd door het Lediaan (tot 

Zele-centrum), Assiaan (tot de Durme) en het Rupeliaan (vanaf de Durme). Deze tertiaure lagen liggen op 15 tot 20 m 

diepte en hebben dus geen invloed op het huidige reliëf en landschapsbeeld.  

De geologische geschiedenis van het Donkmeer en Berlarebroek is uitsluitend van kwartairgeologische aard. De 

Vlaamse vallei werd uitgeschuurd door de toenmalige ‘Schelde’, die vanaf het Mechelse westwaarts via het Gentse en 

over West-Zeeuws-Vlaanderen naar zee stroomde. Dit estuarium werd tijdens de interglaciaire Eemtransgressie verder 

uitgeschuurd door getijdenwerking, en er deed zich ook hernieuwde estuariumsedimentatie voor. 

                                                                            

5 Grotendeels naar De Moor, 1963 en Tavernier, 1946 in  Rombaut en Kuyken, 1980. 
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Bij het begin van de laatste ijstijd (Würm), ongeveer 65000 jaar geleden, sneed de Oerschelde opnieuw in, als gevolg 

van de toen erg lage zeespiegel (veel zeewater was in ijs opgeslagen). Naar het einde van deze ijstijd toe werden er 

door windwerking en sneeuwstormen(niveo-eolische) dekzanden aangevoerd, die in de Vlaamse Vallei samenspoelden. 

In deze Pleistocene afzettingen treft men talrijke sporen van periglaciale verschijnselen aan. Op het einde van de 

Würmijstijd was de Oerschelde een vlechtende of verwilderde rivier; te wijten aan de sterk wisselende waterafvoer 

vormde zich een systeem van zand- en grindbanken waartussen de vele rivierbeddingen zich snel verplaatsten en vele 

brede meanders vormden. Het is dan ook tijdens die periode dat de Schelde een nieuwe weg naar zee vond, vanaf  het 

Gentse via het waasland en het Antwerpse naar het noorden toe. Daardoor draaide de oorspronkelijke stroomrichting 

van de Oerschelde in de Vlaamse Vallei om vanaf het Gentse naar het Antwerpse toe, hetgeen nu nog steeds het geval 

is. 

Bij het begin van de klimaatsverandering van Preboreaal naar Boreaal, zo’n 10000 jaar geleden, was de zeespiegel nog 

steeds vrij laag. Hierdoor sneden de rivieren in huneigen sedimenten en vormden de zogenaamde Boreale vallei. Door 

windkering ontstond in deze periode een belangrijke rivierduinvorming. Steken deze Boreale duinen boven jongere 

quartaire afzettingen uit, dan heet men deze toppen van rivierduinen ‘donken’. Belangrijke relicten hiervan zijn nu nog  

herkenbaar in Berlareheide en nabij Bareldonkkapel. De vegetatie wijst er trouwens op schrale, zandige 

omstandigheden.  

Door het steeds milder wordende klimaat en de stijgende zeespiegel vormden zich erg kronkelende, zogenaamde 

meanderende rivieren. Een van deze meanders was deze van Berlare. Door zijdelingse erosie werd deze meander van 

de Schelde afgesneden. Tijdens het Atlanticum, 8000 tot 5000 jaar geleden, werd de zeespiegel zo hoog dat de 

ontwatering erg bemoeilijkt werd. Uitgestrekte moerasbossen en voedselrijke veengebieden zijn toen ontstaan, ook in de 

meander van Berlare. Later, tijdens het Subboreaal (5000 tot 2900 jaar geleden), maar vooral tijdens het Subatlanticum 

(2900 jaar geleden tot nu), resulteerde de overgang van meanderende rivier naar getijdenrivier in ingewikkelde patronen 

van oeverwallen, veenkommen en zandplaten. Tot in de zeventiende eeuw is de verveende, afgesneden 

Scheldemeander van Berlare weinig veranderd.  

De kaart met tertiaire lagen is weergegeven op Kaart 2.2.3. 

 

2.1.5.2 HYDRO-GEOLOGIE 

De eerste freatische laag wordt gevormd door de quartaire aquifersystemen (HCOV code 0100) die een variabele dikte 

hebben (deze kan tot 30 m bedragen). De quartaire aquifersytemen kunnen onderverdeeld worden in verschillende 

lagen. Bovenaan situeert zich een laag met afwisselend klei en veen. Daaronder situeert zich een dikke laag met 

bovenaan zandige sedimenten. Naar onder toe worden de sedimenten lemiger. Onderaan de quartaire aquifersystemen 

bevindt zich een laag van valleibodem grint. 

Onder het quartair bevinden zich opeenvolgende lagen van het tertiair. Deze lagen hebben allen een noordoost gerichte 

helling. De jongste formaties dagzomen dan ook in het noordoosten van het studiegebied. De oudste lagen dagzomen in 

het zuidwesten. Door de aanwezigheid van getuigenheuvels in het zuidwesten van het studiegebied dagzomen hier ook 

nog jonger gesteentematerialen. Het tweede watervoerende pakket wordt gevormd door het zand van Buisputten 

(Bartoon aquitardsysteem). Dit is donkergrijs matig fijn zand glauconiet- en glimmerhoudend. Het komt alleen voor in het 

uiterste noorden van de Kalkense Meersen. Het zand van Buisputten wordt onderaan begrensde door de klei van 

Zomergem. Dit is grijsblauwe klei tot zware klei, niet glauconiet of kalkhoudend. 

Daarna volgt het Zand van Onderdale (Bartoon aquitardsysteem). Dit is donkergrijs matig fijn zandglauconiet en 

glimmerhoudend. Het onderliggende scheidende pakket bestaat uit de kleien van Ursel en/of Asse. Het lid van Ursel 

bestaat uit een grijsblauwe vaste klei. Het is weinig tot niet kalkhoudend en bevat geen glauconiet. Het lid van Asse is 

een sterk glauconiet houdende zandige klei. Daaronder bevindt zich dan het zand van Lede dat het zand van Vlierzele 

en/of Aalterbrugge afdekt. De waterscheidende laad die zich hieronder bevindt bestaat uit de klei van Pittem bovenop de 
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klei van Merelbeke. Hieronder bevind zich opeenvolgend het zand van Egem en/of Mont Panisel, het Ieperiaan (klei) en 

het Landeniaan (fossielhoudend kwartszand met zeldzame zandsteenconcreties). Daaronder bevindt zich de 

Landeniaan/Heersiaan Aquitard (zand houdende klei). Op een diepte van meer dan 200 m bevindt zich het krijt 

aquifersysteem dat de sokkel afdekt. De ondoorlatendheid van de ondergrondse formaties ter hoogte van de Schelde 

zijn er de oorzaak van dat er geen hydro-geologisch contact is tussen de heuvels ten zuiden en ten noorden van de 

Schelde. Ze zijn immers gescheiden door kleiige sedimenten van de formatie van Kortrijk welke zeer dik en weinig 

doordringbaar zijn. De schematische weergave van de diverse geologische formaties (ter hoogte van der Kalkense 

Meersen en Berlare broek) is weergegeven in Tabel 5 

Tabel 5 Geologische formaties 

Nr. Benaming watervoerende laag Benaming scheidende laag laag Dikte (m) 

1 Quartaire Aquifersystemen   tot 30 

2 Zand van Buisputten    

3  Klei van Zomergem 5,2 

4 Zand van Onderdale  4,2 

5  Klei van Ursel en/of Asse 19,5 

6 Zand van Lede  37,5 

7 Zand van Vlierzele en/of Aalterbrugge    

8  Klei van Pittem   

9  Klei van Merelbeke 9 

10 Zand van Egem en/of Mont Panisel  34 

11 Ieperiaan     

 

22..11..66  BBOODDEEMM  

De verschillende bodemtypes volgen een opvallend concentrisch patroon (zie Kaart 2.2.4). Dit patroon is ook in het reliëf 

merkbaar; het hangt samen met de verschillende oude Scheldebeddingen in de afgesneden meander. De concentrische 

structuur is waarschijnlijk terug te voeren tot meerdere vroegere Scheldebeddingen en hun respectievelijke oeverwallen 

en sedimentatiepatronen. Bovendien wordt het patroon in grote mate gevolgd door vegetatiepatronen en menselijke 

activiteit. Zo zijn de hooggelegen terreinen binnen de meander reeds lang voor landbouwdoeleinden ontgonnen en is de 

geologische jongste meander (laagst gelegen en venig/kleiig)het laatst drooggelegd voor populierenaanplantingen. De 

verschillende bodems worden hieronder kort besproken: 

Veengronden 

Een belangrijk gedeelte van de laagstgelegen terreinen in Berlarebroek hebben (hadden) een venige bodem (VGP-

serie). De potentiële waarde van de vegetatie op zulke bodemtypes is zeer groot, helaas zijn vrijwel alle bodems van dit 

type verdwenen. Uitgerekend hier zijn immers de meste visvijvers gegraven, tot in het zandige of lemige materiaal dat 

zich onder dit veendek bevindt. Het uitgegraven materiaal is in vele gevallen opgeworpen rondom de vijvers, waardoor 

de vegetatie erop uit ruigte bestaat. Ook de venige terreinen ten zuiden van het Donkmeer zijn grotendeels verdwenen 

door winning van Pleistoceen zand, dat zich onder het veendek bevindt. 

Kleigronden 

Meer dan de helft van de bodems in het onderzochte gedeelte van het Berlarebroek zijn kleigronden van de series Efp 

en Eep, welke zeer sterk respectievelijk sterk gleyige gronden op klei zijn, met reductiehorizont. Ze zijn allen sterk 

antropogeen beïnvloed door uitvening. Op één plaats werd een kleibodem uit de Egp-serie aangegeven, eveneens 

uitgeveend, maar waarin vijvers zijn uitgegraven. Deze bodems hebben wateroverlast in de winter en lente en vaak zelfs 

in de zomer. Daardoor is de landbouwwaarde gering en kunnen alleen hooilanden of, na ontwatering, 
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populierenaanplantingen enigszins rendabel zijn. Het is echter door ontwatering dat de ecologische waarde van het 

Broek snel en sterk is achteruitgegaan. 

Zandleemgronden 

Ongeveer één vierde van de gronden in het bestudeerde gebied zijn zandlemig. Het meest voorkomend zijn de sterk 

gleyige (Lep-serie) en de zeer sterk gleyige (Lfp- serie) gronden op zandleem met reductiehorizont. Ook deze gronden zij  

voor landbouw te nat en slechts bruikbaar als hooiland of nat bos. Ook deze bodems zijn sterk antropogeen beïnvloed en 

vergraven door de vroegere uitveningen. 

Lemige zandgronden 

Echte zandgronden zijn in het studiegebied uiterst zeldzaam. Ten oosten van Berlarebroek ligt een smalle strook vochtig 

zand die overgaat naar een grote oppervlakte droog zand meer naar het oosten toe. In het broek zelf komt slechts in één 

bestand een stukje zandgrond voor. Op de hoger gelegen zandige terreinen is nat eikeberkebos van het rijkere type de 

potentiële climaxvegetatie. 

 

De meest voorkomende bodemseries worden in Tabel 6 besproken: 

Tabel 6 Bodemtypes per bestand 

Bodemtype Bestanden Omschrijving 

LcP 12,14 Zwak gleyige zandleemgronden.  

LdP 3,4,6,10,12,14 
Matig gleyige zandleemgronden. In Berlarebroek zijn vele van deze gronden sterk 

vergraven door uitvening. 

Lep 14,15,16 
Sterk gedraineerde gronden op zandleem.  In Berlarebroek zijn vele van deze 

gronden sterk vergraven door uitvening. 

Lfp 3-14 
Zeer sterk gleyige gronden op zandleem met reductiehorizont. Sommige gronden zijn 

uitgeveend in berlarebroek. 

Edp 1,2,3,6,8 Matig gleyige gronden op klei. Komt vooral voor aan 't Sluis, Sectie I. 

Eep 3,6-10,12,14 Sterk gleyige gronden op klei met reductiehorizont 

Efp 1-10, 12,14 
Zeer sterk gleyige gronden op klei met reductiehorizont. Een groot gedeelte van de 

oppervlakte in Berlarebroek is van dit type. 

V 1, 4-15 

Gronden op venig materiaal. Het zwartbruine veendek is tenminste 30 cm dik en 

bevat meer dan 30% organische stof; hieronder komt meestal gereduceerd zandig of 

lemig materiaal voor. In het uitgeveend gedeelte van Berlarebroek vormen ze langs, 

smalle stroken in de moerassige delen opgevuld met slib rijk aan organisch materiaal. 
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BESCHRIJVING VAN HET BIOTISCH MILIEU 

22..11..77  BBEESSTTAANNDDSSKKAAAARRTT  

De huidige bestandsindeling is weergegeven op Kaart 1.1. De bestanden omvatten zowel beboste als 

wateroppervlakken. De Broekse vaart werd als scheidingslijn tussen telkens twee bestanden gekozen.  

In onderstaande tabel staan de oppervlaktes van de bestanden met en zonder vijveroppervlaktes. Bovendien zijn er over 

het ganse bos een 10-tal ha jonger dan 15 jaar oud, waarvan de grootste verjongingsgroep van 7,6 ha zich in bestand 

12a bevindt. De verjongingsgroepen worden meer in detail besproken onder 4.1 Bosverjonging. 

Tabel 7 Oppervlakteverdeling per bestand 

Bestand opp vijver (ha) opp bos (ha) Totaal (ha) 

1 0,9791 1,6817 2,6608 

2 0 1,2348 1,2348 

3 1,028 10,245 11,273 

4 0,9586 3,1409 4,0995 

5 0,2235 0,8795 1,103 

6 0,1438 13,7904 13,9342 

7 0,8963 2,5307 3,427 

8 2,6414 10,994 13,6354 

9 1,3225 2,1495 3,472 

10 1,4224 8,4686 9,891 

11 0,8949 1,9162 2,8111 

12 2,2679 12,4723 14,7402 

13 0,6984 1,191 1,8894 

14 2,3449 20,6699 23,0148 

15 0,8772 1,9933 2,8705 

16 6,5795 5,8295 12,409 

Totaal 23,2784 99,1874 122,4658 

% van totaal 19 81   

In vroegere studies werd het domeinbos opgedeeld in secties (I tot en met VIII), elke sectie komt grofweg overeen met 

twee bestanden. Om de compatibiliteit met andere studies vlotter te doen verlopen, zijn op Kaart 2.3.1 zowel de huidige 

bosbestanden als de vroegere indeling in secties weergegeven. 

 

22..11..88  BBEESSTTAANNDDSSBBEESSCCHHRRIIJJVVIINNGG  EENN  DDEENNDDRROOMMEETTRRIISSCCHHEE  GGEEGGEEVVEENNSS  

2.1.8.1 BESTANDSKENMERKEN 

Algemeen 

Bijna het hele domeinbos is beplant met Populierenklonen, enkel de nieuw aangeplante delen (aangeduid op Kaart 3 als 

“gekapte en verjongde” percelen) zijn beplant met inheems loofhout. Rond de vijvers staan er zowel populieren als 

enkele andere loofhoutspecies zoals Treurwilg (Salix spp.) en verschillende struiksoorten die in bosrandverband zijn 

aangeplant. 

Het waterpeil van de vijvers werd de laatste jaren met een tiental centimeter verhoogd, zodat een gedeelte van de 

populieren nu met de voeten in het water staan en een gedeelte reeds afgestorven is. 

Bijna alle Populierenklonen zijn tussen de 30 en 45 jaar oud. Door een nauwe samenwerking tussen de vroegere dienst 

‘Beboste eigendommen’ van de N.V. Union Allumettière en het voormalige Station voor Populierenteelt werden naast de 

destijds courante oude populierenklonen, heel wat nieuwere klonen aangeplant. Zo vinden we naast klonen zoals 

‘Robusta’, ‘Harff’, ‘I214’, de reeks van Unal-klonen en meerdere testklonen. 
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De genetische oorsprong van alle klonen is reeds uitvoerig beschreven in eerdere publicaties en zal in dit beheerplan 

niet behandeld worden. Enkel de gegevens die relevant zijn voor het verdere beheer van dit domeinbos komen uiteraard 

wel aan bod. 

Tabellen 

In onderstaande tabellen worden de verschillende bestandskenmerken op niveau van de boomlaag weergegeven. 

Omdat de bestandskenmerken alleen van toepassing zijn op de boomlaag, werd er alleen rekening gehouden met de 

beboste oppervlakte. Zo is de sluitingsgraad bijna overal < 25 % of tussen 25 en 50 % als ook de vijvers per bestanden 

in rekening gebracht worden. Omdat dit echter een verkeerd beeld zou geven van het bos in Berlarebroek, werd de 

‘totale’ oppervlakte gereduceerd tot 98,51 ha in plaats van 121,45 ha met vijvers inbegrepen. 

Tabel 8 Bestandskenmerken op niveau van de boomlaag 

Bestandstype Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Loofhout 97,63 99 

Te bepalen 0,88 1 

Totaal 98,51 100 

   

Leeftijdsklasse Oppervlakte (ha)   

21-40 74,17 75 

Niet van toepassing  0,88 1 

Overig 23,47 24 

Totaal 98,51 100 

   

Sluitingsgraad Oppervlakte (ha)   

50 % - 75 % 13,71 14 

> 75 % 83,93 85 

Niet van toepassing 0,88 1 

Totaal 98,51 100 

   

Mengingsvorm Oppervlakte (ha)   

Homogeen 68,34 69 

Groepsgewijs 23,47 24 

Stamsgewijs 5,83 6 

Niet van toepassing 0,88 1 

Totaal 98,51 100 

   

Bedrijfsvorm Oppervlakte (ha) Oppervlakte (%) 

Hooghout 91,80 93 

Hakhout 5,83 6 

Te Bepalen 0,88 1 

Totaal 98,51 100 

Opmerkingen: 

• 0,88 ha waarbij meestal de term ‘niet van toepassing gebruikt wordt, betreft bestand 5a, dat recent gekapt werd. 

• Met de 5,83 ha hakhout, stamsgewijs gemengd, wordt de opslag van Wilg en Zwarte els bedoeld die in bestand 

16a opschiet.  
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2.1.8.2 BOOMSOORTENSAMENSTELLING 

Onderstaande gegevens zijn afkomstig van de berekeningen gemaakt met Bosdat en zijn gebaseerd op de totale 

oppervlakte van de bestanden, dus zowel beboste als wateroppervlakken. Over het algemeen zijn de cijfers gegevens 

per hectare en heeft de effectieve oppervlakte dus geen belang. Enkel indien geëxtrapoleerd zou worden naar gegevens 

per bestand, moet men ervoor opletten de aangepaste oppervlaktes te gebruiken, zoals weergegeven in de tabel onder 

2.3.1. 

In de bestanden 5a, 9a, 13a en 16a werden geen dendrometrische metingen verricht, hetgeen impliceert dat de 

gegevens in de tabellen van zaailingen, struiklaag en boomlaag berekend werden op een totale oppervlakte van 

ongeveer 100 ha (totale oppervlakte, inclusief wateroppervlaktes) die in Bosdat ingegeven werd. 

Zaailingen 

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

boomsoort het gemiddeld aantal zaailingen per ha weergegeven.  

Tabel 9 Zaailingen per ha 

Gemiddelde hoogte Boomsoort Stamtal (/ha) 

0-49 Boskers 277 

 Meidoorn 108 

 Wilg 45 

 Vlier 26 

 Amerikaanse vogelkers 18 

Totaal   474 

50-99 Vlier 136 

 Zwarte els 89 

 Boskers 19 

Totaal    244 

99-150 Vlier 177 

 Zwarte els 45 

Totaal    222 

100-149 Zwarte els 45 

 Wilg 39 

 Boskers 39 

 Vlier 15 

Totaal    138 

Eindtotaal   1078 

 

Struiklaag 

Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met een hoogte van meer dan 2 m en een omtrek kleiner dan 20 cm. In 

onderstaande tabel is per boomsoort het gemiddeld aantal struiken per ha weergegeven. 

Tabel 10 Struiklaag (aantal per ha) 

Gemiddelde hoogte (cm) Boomsoort Stamtal (/ha) 

200-400 Sporkehout 5 

 Zwarte els 9 

 Meidoorn 19 

 Boskers 31 

 Populier 55 

 Wilg 107 

 Vlier 218 

Totaal   444 

400-600 Boskers 3 
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 Vlier 18 

Totaal   21 

600-800 Boskers 35 

Totaal   35 

Eindtotaal   500 

 

Boomlaag 

De boomlaag bestaat uit alle exemplaren met een omtrek groter dan 20 cm. In onderstaande tabel zijn per boomsoort 

het aantal, het grondvlak en het volume, zowel op bosniveau als gemiddeld per hectare weergegeven. 

Tabel 11 Belangrijkste gegevens van de boomlaag 

Boomsoort Stamtal Grondvlak Volume 

  gem./ha gem./ha gem./ha 

Populier 120 22,37 277,7 

Boskers 82 1,13 7,2 

Zwarte els 83 0,88 4,1 

Amerikaanse vogelkers 65 0,83 3,6 

Amerikaanse eik 32 0,33 2,4 

Wilg 34 0,32 1,2 

Zomereik 17 0,3 1,7 

Sporkehout 10 0,24 1,4 

Vlier 19 0,11 0,2 

Meidoorn 8 0,11 0,4 

Berk 7 0,1 0,6 

Boswilg 6 0,03 0,1 

Lijsterbes 4 0,03 0,1 

Gewone es 1 0,03 0,3 

Totaal 489 26,8 300,98 

 

In de figuren op de volgende bladzijde zijn het stamtal, het grondvlak en het volume per boomsoort in percentage 

weergegeven op bosniveau. 
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  Figuur 2 Stamtal, volume en grondvlak per boomsoort 

Opm: Gegevens over de niet weergeven soorten (die <1% uitmaken van het totale grondvlak of volume) vindt u in Tabel 
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In onderstaande tabel zijn de hoofdboomsoorten en hun leeftijdsklasse per bestand weergegeven.  

Tabel 12 Hoofdboomsoorten en leeftijdfsklassen en/of plantjaar 

Bestand Hoofdboomsoort Leeftijdsklasse Plantjaar 

1a populier 21-40 1970-1974 

2a populier 21-40 1970-1974 

3a populier 21-40 1970-1972 

4a wilg/populier 21-40 1970-1972 

5a niet van toepassing niet van toepassing  

6a populier 21-40 1971-1972 

7a populier 21-40 1971-1972 

8a populier 21-40 1970-1973 

9a populier 21-40 1970-1973 

10a populier 21-40 1972 

11a populier 21-40 1972 

12a populier 21-40 1980 

13a populier 21-40 1980 

14a populier 21-40 1973-1974 

15a populier 21-40 1973-1974 

16a wilg 1-20 1985-1990  

 

De gedetailleerde boomsoortensamenstelling per bestand kan bekeken worden in de inventarisatiefiches in bijlage. Op 

Figuur 2.2.3.2: Overheersende boomsoorten en leeftijden, zijn de hoofdboomsoorten per bestand met de bijhorende 

leeftijden weergegeven. 

 

Dendrometrische gegevens 

Berlarebroek wordt gekenmerkt door een gemiddeld stamtal van 489/ha, een gemiddeld bestandsgrondvlak van 26,8 

m³/ha en een gemiddeld bestandsvolume van 301 m³/ha. Onderstaande tabellen geven een samenvatting van de 

belangrijkste dendrometrische parameters. In de tabel zijn de gegevens per hectare weergegeven. De oppervlaktes die 

weergegeven zijn, zijn de totale bestandsoppervlaktes inclusief de wateroppervlaktes; bij extrapolatie van de gegevens 

naar bestandsniveau, moeten echter de aangepaste oppervlaktes uit Tabel 7 gebruikt worden.  

De bestanden 5a, 9a, 13a en 16a zijn niet opgenomen. Bestand 5a is kaal gekapt. Bestand 9a, 11a, 13a en 16a bestaan 

voor 1/3 tot de helft uit vijvers en kunnen het best vergeleken worden in soortensamenstelling en abundantie met perceel 

7.  

Meer gedetailleerde gegevens per bestand zijn terug te vinden in de inventarisatiefiches in bijlage. 

Tabel 13 Dendrometrische parameters, per ha 

Bestand Opp. (ha) boomlaag (#) grondvlak (m³) volume (m³) 
volume staand DH 

(m³) 

1a 2,6608 156 49 571 0 

2a 1,2348 324 18,4 208 0 

3a 11,273 766 35 365 11,9 

4a 4,0995 442 6,6 43 0 

6a 13,9342 681 38,9 483 0,8 

7a 3,427 580 29,1 291 0 

8a 13,6354 612 36,8 411 0 

10a 9,891 846 39 434 4,4 

12a 14,7402 394 25,7 271 4,5 

14a 23,0148 551 31,2 365 3,3 

15a 2,8705 717 29,4 290 39,7 

Gemiddelde 100,7812 489 26,8 301 3,6 
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22..11..99  FFLLOORRAA  

2.1.9.1 METHODE 

Bosbouwopnames 

De vegetatietypering is gebaseerd op vegetatieopnames uitgevoerd door Aeolus in het voorjaar van 2004. De 

bosbouwopnames gebeurden proefvlaksgewijs (16m x16m) waarbij als bedekkingsschaal de Braun-Blanquetschaal werd 

gebruikt. In totaal werden 44 vegetatieproefvlakken bemonsterd (zie tabel 2.3.3.a). 

Tabel14 Braun-Blanquetschaal 

Braun-Blanquetschaal 

r : zeer weinig individuen (1-2) in het proefvlak 

+: weinig individuen (2-20), bedekking kleiner dan 5% 

1: individuen talrijk (20-100), bedekking kleiner dan 5% 

2m: individuen zeer talrijk (“ontelbaar”), bedekking kleiner dan 5% 

2a: individuen willekeurig, bedekking tussen 5 - 12.5% 

2b: individuen willekeurig, bedekking tussen 12.5 - 25% 

3: individuen willekeurig, bedekking tussen 25 - 50% 

4: individuen willekeurig, bedekking tussen 50 - 75% 

5: individuen willekeurig, bedekking tussen 75 - 100 

Voor de verwerking van de gegevens worden verschillende hulpprogramma’s gebruikt. Enerzijds zijn er de vegetatietools 

die ontwikkeld zijn bij Bos&Groen in het kader van de ‘Bosinventarisatie van het Vlaamse gewest’  

Op basis van de plantengegevens verzameld in het kader van de bosinventarisatie van het Vlaamse gewest, werden 

voor Vlaanderen 32 bostypen onderscheiden (zie figuur1). Met behulp van de ‘Tropresanalyse’ kan men per opname of 

per groep van opnames de mate van verwantschap met elk van deze 32 bostypes visueel voorstellen.  

Anderzijds wordt gebruik gemaakt van Twinspan. Twinspan rangschikt vegetatieopnames in groepen, op basis van 

gelijkende plantensoortencombinaties.  

Ten slotte worden individuele opnames manueel gecontroleerd en geïnterpreteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3 Vlaamse bostypes uit de Bosinventarisatie van het Vlaamse Gewest 
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Vegetatie van open ruimte 

Naast de bosbouwkundige opnames werden ook vegetatieopnames uitgevoerd van niet beboste delen. Het betreft vooral 

open ruimtes naast de vijvers. Deze opnames gebeuren volgens de Tansley-methode. Bij deze methode wordt er niet 

proefvlaksgewijs geïnventariseerd, maar worden plantenlijsten van volledige percelen gemaakt en voorzien van een 

bedekkingscode volgens de Tansley-schaal 

In Berlarebroek werden 17 Tansley-opnames uitgevoerd. 

 

2.1.9.2 VEGETATIETYPERING BRAUN – BLANQUETOPNAMES: RESULTATEN  

De resultaten van de vegetatieanalyse worden schematisch weergegeven in figuur 6 en op Kaarten 2.3.3.2 a en b. 

Individuele opnamelijsten worden weergegevens in bijlage 6.4. 

Voor de lokale bostypes werd een synoptische tabel gegenereerd om de meest karakteristieke soorten per bostype te 

visualiseren. Deze tabel is weergegeven in bijlage 6.4.3 

Lokaal bostype 1: Brandnetel-Vlierenbos (Roelandt, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4 Tropresdiagram lokaal bostype 1 

Het Brandnetel-Vlierenbos omvat voornamelijk recente aanplantingen op akkers en grasland. Er worden slechts heel 

weinig bossoorten aangetroffen. Het bostype wordt vooral getypeerd door zeer algemene nitrofiele en ruderale soorten. 

Het lijkt het meest verwant met de Iepen-Essen , Elzen-Essen en Ruigt-Elzenbos, die vermoedelijk na verloop van tijd 

hieruit kunnen ontstaan. 

De bodemtypes waarop dit bostype voorkomen zijn lemige tot lichte zandleembodems zonder profielontwikkeling. Ze zijn 

nat tot zeer nat. 

Lokaal bostype 1: Brandnetel-Vlierenbos
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In Berlarebroek betreft het de populieraanplanten op de iets minder natte (of verdroogde) percelen aan de randen van 

het broek, waar door verdroging de ruigtekruiden verdrongen zijn door nitrofiele soorten als Grote brandnetel, Hondsdraf 

en Kleefkruid. Verder komen Gewone smeerwortel, Pitrus, Gewone braam, Kale jonker, Wijfjesvaren, Brede stekelvaren 

en Harig wilgeroosje ook frekwent voor. In de struiklaag vinden we vooral soorten als Gewone Vlier, Hazelaar en 

Eénstijlige meidoorn, de overige soorten zijn vooral Aalbes, Zoete kers en Zomereik. Voor Zwarte els en Wilgensoorten 

is de grondwatertafel van deze percelen (tijdelijk) niet hoog genoeg. Hierdoor treedt aanrijking van de bodem op door 

mineralisatieprocessen, waardoor nitrofiele soorten de bovenhand krijgen. 

 

Lokaal bostype 2: Ruigt-Elzenbos (Roelandt, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5 Tropresdiagram lokaal bostype 2 

Het Ruigt-Elzenbos is meestal jong bos met een hoge verstoringsgraad. Naar gelang de verschillen in 

bodemkarakteristieken bezit het allerlei overgangen naar andere bostypen. Als de veencomponent overheerst zal het 

bostype eerder neigen naar  Elzenbroek. Waar de minerale component belangrijk is, kan het eerder naar de Elzenrijke 

Iepen-Essenbossen overgaan. Ruigt-Elzenbos is dan ook vermoedelijk deels ontstaan door ontwatering van Elzenbroek 

of sterke verstoring van (of gewoon zeer jonge) Elzenrijke Iepen-Essenbossen of Elzen-Essenbossen. 

In tegenstelling tot de hoger besproken ‘Brandnetel-Vlierenbos’-percelen van Berlarebroek bevatten de als ‘Ruigt-

Elzenbos’ getypeerde bestanden Zwarte els en Wilg in boom- en struiklaag. Het betreft de natste percelen van het bos, 

die ook ‘s zomers niet sterk uitdrogen. Deze bestanden zijn echter nog zeer ruig, met veel Grote brandnetel. Dit wijst 

vermoedelijk op te lage grondwaterstanden, vooral in het zomerhalfjaar. De meeste voorkomende soorten in de kruidlaag 

zijn nog steeds Grote brandnetel, Hondsdraf, Gewone smeerwortel, Kleefkruid, Pitrus en Gewone braam, maar 

daarnaast komen Gewone engelwortel, Kruipende boterbloem, Wolfspoot en Pinksterbloem ook regelmatig voor in dit 

bostype. 

 

 

Lokaal bostype 2: Ruigt-Elzenbos
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Verjongingsgroepen 

Enkele percelen met verjongingsgroepen worden afgescheiden van de hoger opgesomde bostypes. Door het nog zeer 

jonge karakter is de bosontwikkeling nog  in het beginstadium. Zowel boom-, struik-, als kruidlaag is verschillend van de 

typische populier/elzenbestanden van Berlarebroek.  

Twinspan onderscheidt enerzijds een aanplant met onder andere Gelderse roos, met riet in de kruidlaag; en een aantal 

kwelrijke percelen met dotterbloem, waar Gewone es werd ingeplant.De Essenaanplant bevat ondertussen vrij veel 

Zwarte els, die op natuurlijke wijze verjongd is tussen de Essen. 

Hoewel er nog niet echt sprake is van bosgemeenschappen werden de verjongingsgroepen met Gelderse roos en Riet 

beschouwd als bostype 3 en de verjongingsgroepen met zwarte els en dottergraslandsoorten als bostype 4 beschouwd.  

Dit laatste om hun karakteristieke soorten te kunnen duiden in de synoptische tabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6 Schematische weergave van de resultaten van de vegetatieanalyse 

 

2.1.9.3 BESPREKING TANSLEY-OPNAMES: RESULTATEN 

De volledige soortenlijsten van de Tansley-opnames worden weergegeven in bijlage. Voor de localisatie van de Tansley-

opnames verwijzen we naar Kaart 2.3.3.3 

Tansley 1: Populierenkapvlakte met jonge aanplant (bestand 12). Pitrus en Speerdistel komen frequent voor. Kale 

jonker, Moesdistel en Gewone engelwortel duiden op het vochtige karakter van dit perceel.  Kwelinvloed speelt hier een 

rol. 

Tansley 2: Jonge aanplant naast de grote vijver in bestand 16a.Nitrofiele ondergroei gedomineerd door Grote brandnetel, 

onder Zomereik en Zwarte els. Bosvergeet-mij-nietje komt voor. 

Tansley 3: Nat perceel met nog enkele populieren. Momenteel sterke dominantie van Grote brandnetel, maar duidelijk 

potenties aanwezig van natte strooiselruigtes of dotterbloemhooiland: Bosbies en Gewone engelwortel. Potentie voor 

ontwikkeling van hf (natte strooiselruigte) of hc (dottergrasland). 
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Tansley 4-6; 8-11; 13-15: opnames van vijverranden. De oevers zijn zeer steil er eerder beschaduwd, zodat 

pioniersvegetaties ontbreken. De vijverranden zijn vrij ruig met Kleefkruid en Grote brandnetel. Regelmatig wordt 

Oeverzegge, Scherpe zegge en Pluimzegge aangetroffen. Gele lis is in de meeste vijvers aanwezig. Regelmatig worden 

Holpijp, Gewone engelwortel en Bosbies aangetroffen, soorten die typisch zijn voor hc en hf ecotopen. Vermeldenswaard 

is Watertorkruid in T6. Echte waterplanten zijn schaars: Grof hoornblad (Ceratophyllum demersum) in T11,  Gele plomp 

(Nuphar lutea) en Witte waterlelie (Nymphaea alba)  in T13 en op meerdere plaatsen Klein kroos (Lemna minor).      

Tansley 7: Opname van bosrand en bospad in bestand 3a. Ook hier staan grondwaterafhankelijke soorten als Gewone 

engelwortel en Bosbies. 

Tansley 12: Kapvlakte die kenmerken van natte strooiselruigte vertoont (Hf).  Typische soorten zijn Koninginnekruid, 

Moerasspirea, Gele lis en Moesdistel. 

Tansley 16: bospad langs bestand 8a. Veel Penningkruid, Straatgras en Klein hoefblad aanwezig. 

Tansley 17: vrij open stuk in bos, met veel wilgenopslag. Pitrus, Gewone braam, Smeerwortel en Koninginnekruid komen 

het meeste voor. 

2.1.9.4 OUD-BOSPLANTEN 

Oud–bosplanten zijn schaars in Berlarebroek. De reden hiervoor is de relatief jonge leeftijd van de bossen en de aard 

ervan (zeer natte bossen bevatten eerder weinig oud-bosplanten en meer ruigtekruiden). Volgende soorten werden 

aangetroffen: 

Tabel 15  Oud-bosplanten 

Nederlandse naam veg. laag 

Hazelaar sl 

Gelderse roos sl 

Boszegge kl 

Mannetjesvaren kl 

Wilde kamperfoelie kl 

Schaduwgras kl 

Knopig helmkruid kl 

Bosandoorn kl 

 

2.1.9.5 FREATOFYTEN 

‘Freatofyten’ of ‘grondwaterplanten’ zijn plantensoorten die in een bepaald gebied in hun voorkomen uitsluitend of 

voornamelijk beperkt zijn tot de invloedssfeer van het freatisch water (bovenste grondwaterlaag).  Men onderscheidt 

‘obligate freatofyten’ en ‘niet-obligate of facultatieve freatofyten’ (Londo, 1988). 

Obligate freatofyten  zijn soorten die uitsluitend voorkomen binnen de invloedssfeer van grondwater. Men maakt 

onderscheid tussen soorten die gedurende ten minste een bepaalde periode van het jaar een grondwatertafel vereisen 

tot boven het bodemoppervlak (categorie W) en soorten die onder de invloedssfeer groeien van grondwater beneden het 

bodemoppervlak (categorie F). 

Facultatieve freatofyten zijn soorten die op bepaalde plaatsen ook buiten de invloedssfeer van grondwater kunnen 

voorkomen. Meestal staan ze echter onder invloed van grondwater beneden het bodemoppervlak (categorie V). 

De hydrofyten of waterplanten (categorie H), die niet tot de waterplanten gerekend worden, zijn planten waarvan in elk 

geval de vegetatieve delen zich in normale omstandigheden onder water en/of drijvend op het wateroppervlak bevinden. 

Volgende freatofyten zijn aangetroffen in Berlarebroek: 
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zie ook Kaart 2.3.3.3 

 

Tabel 16 Freatofyten in de Tansley-opnames 

Freatofyten in de Tansley-opnames     

Latijnse naam Nederlandse naam veg.laag freatofyt 

Alnus glutinosa Zwarte els bl F 

Cardamine pratensis Pinksterbloem kl V 

Carex acuta Scherpe zegge kl W 

Carex acutiformis Moeraszegge kl W 

Carex paniculata Pluimzegge kl W 

Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge kl W 

Carex remota IJle zegge kl V 

Carex riparia Oeverzegge kl W 

Ceratophyllum demersum Grof hoornblad kl H 

Cirsium oleraceum Moesdistel kl W 

Cirsium palustre Kale jonker kl V 

Epilobium hirsutum Harig wilgeroosje kl F 

Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik kl F 

Equisetum fluviatile Holpijp kl W 

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid kl F 

Filipendula ulmaria Moerasspirea kl F 

Galium palustre Moeraswalstro kl W 

Glyceria fluitans Mannagras kl W 

Glyceria maxima Liesgras kl W 

Iris pseudacorus Gele lis kl W 

Juncus effusus Pitrus kl V 

Lemna minor Klein kroos kl H 

Lotus uliginosus Moerasrolklaver kl V 

Lycopus europaeus Wolfspoot kl W 

Lysimachia nummularia Penningkruid kl V 

Lysimachia vulgaris Grote wederik kl V 

Lythrum salicaria Grote kattestaart kl F 

Mentha aquatica Watermunt kl F 
Myosotis laxa (subsp. cespitosa) Zompvergeet-mij-nietje kl W 

Nuphar lutea Gele plomp kl H 

Nymphaea alba Waterlelie  kl H 

Oenanthe aquatica Watertorkruid kl W 

Phalaris arundinacea Rietgras kl V 

Phragmites australis Riet kl W 

Polygonum amphibium Veenwortel kl V 

Polygonum hydropiper Waterpeper kl V 

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes kl V 

Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem kl W 

Rorippa amphibia Gele waterkers kl W 

Rumex hydrolapathum Waterzuring kl W 

Scirpus sylvaticus Bosbies kl F 

Scrophularia auriculata Geoord helmkruid kl W 

Scutellaria galericulata Blauw glidkruid kl F 

Stellaria aquatica Watermuur kl F 

Symphytum officinale Gewone smeerwortel kl V 

Valeriana officinalis Echte valeriaan kl V 

Veronica beccabunga Beekpunge kl W 

Viburnum opulus Gelderse roos sl V 
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Tabel 17 Freatofyten in de Braun-Blanquetopnames 

Freatofyten in de Braun-Blanquetopnames     

Latijnse naam Nederlandse naam veg. laag freatofyt 

Alnus glutinosa Zwarte els bl V 

Fraxinus excelsior Gewone es bl V 

Salix cinerea Grauwe wilg bl F 

Alnus glutinosa Zwarte els sl V 

Fraxinus excelsior Gewone es sl V 

Ribes rubrum Aalbes sl V 

Ribes uva-crispa Kruisbes sl V 

Carex sylvatica Boszegge kl V 

Cirsium oleraceum Moesdistel kl W 

Cirsium palustre Kale jonker kl V 

Epilobium ciliatum Beklierde basterdwederik kl F 

Epilobium hirsutum Harig wilgeroosje kl V 

Equisetum palustre Lidrus kl W 

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid kl K 

Filipendula ulmaria Moerasspirea kl F 

Galium palustre Moeraswalstro kl W 

Glyceria maxima Liesgras kl W 

Iris pseudacorus Gele lis kl W 

Juncus effusus Pitrus kl V 

Lemna minor Klein kroos kl H 

Lycopus europaeus Wolfspoot kl W 

Lysimachia nummularia Penningkruid kl V 

Lysimachia vulgaris Grote wederik kl V 

Lythrum salicaria Grote kattestaart kl F 

Mentha aquatica Watermunt kl F 

Phalaris arundinacea Rietgras kl V 

Phragmites australis Riet kl W 

Poa palustris Moerasbeemdgras kl F 

Ranunculus ficaria Speenkruid kl V 

Rhamnus frangula Sporkehout kl V 

Rorippa amphibia Gele waterkers kl W 

Rumex hydrolapathum Waterzuring kl W 

Scirpus sylvaticus Bosbies kl F 

Stachys palustris Moerasandoorn kl V 

Symphytum officinale Gewone smeerwortel kl V 

Valeriana officinalis Echte valeriaan kl V 

Veronica beccabunga Beekpunge kl W 

 

2.1.9.6 VROEGER ECOLOGISCH ONDERZOEK  

In 1980 werd een ecologische survey uitgevoerd van het zuidelijk deel van Berlarebroek (Rombaut E. et al., 1980). Als 

meest waardevolle vegetatietypes worden moerasvegetaties, elzenbroekbos en natte populieraanplanten vermeld.  

Voor wat betreft de Filipendulions wordt best een (meer)jaarlijks maaibeheer ingesteld om verruiging tegen te gaan. Het 

verder laten verlanden van de vijvers ten westen van de Broekse vaart zal bijdragen tot de bevordering van de 

ecologische diversiteit van het Broek. 

Zowel voor de moerasvegetaties als voor de ontwikkeling van elzenbroek is het van belang de gemiddelde 

grondwaterstand te verhogen, alsook fluctuaties in de tijd (winter – zomer) tot een minimum te beperken. Vergroting van 



 DEEL 2 ALGEMENE BESCHRIJVING  34 

 BOSBEHEERPLAN BERLAREBROEK 02BGO73  

de peilschommelingen werkt, ook bij handhaving van hetzelfde gemiddelde peil, ten nadele van de gemiddelde rijkdom 

(Rombaut E., 1980). 

Om de waarde van de moeras- en verlandingsvegetaties en de elzenbroeken te behouden en plaatselijk te vergroten, 

moet het nieuwe pompgemaal aan de Vlietstraat zorgen voor een gemiddeld  grondwaterpeil in het Broek, gelijk aan het 

thans hoogst toegelaten peil. In geen geval mag bij watergebrek in het Donkmeer, water geput worden uit het Broek 

beneden dit peil. Op deze manier kan de vertikale dynamiek verminderd worden (Rombaut E., 1980). 

2.1.9.7 VERGELIJKING VAN DE ACTUELE VEGETATIE MET DE BWK EN DE PNV 

Voor het Berlarebroek is de recentste versie van de Biologische waarderingskaart (BWK 2.1, Kaart 2.3.3.7) beschikbaar , 

zoals opgesteld door het Instituut voor Natuur- en Bosbouwonderzoek (INBO). 

De zeer waardevolle en waardevolle ecotopen volgens de BWK- waardering worden hieronder weergegeven. De zeer 

waardevolle ecotopen worden in het vet weergegeven 

A: Stilstaande waters 

ae: eutrofe plas 

aev: eutrofe plas met slibrijke bodem 

M: Moerassen 

md: Drijfzoom en/of drijftil 

mr: rietland 

H: Graslanden 

hf-: natte ruigte met Moerasspirea 

hfc-: natte moerasspirearuigte met Moesdistel 

hr: verruigd grasland 

S: Struwelen 

sf: vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 

sz: struweelopslag van allerlei aard 

V: Vallei- moeras- en veenbossen 

vm: mesotroof elzenbos met zeggen 

vn: nitrofiel alluviaal elzenbos 

L: Populierenaanplanten 

lhb: populierenaanplant op vochtige grond met elzen- en/of wilgenondergroei 

N: Andere loofhoutaanplanten 

n: loofhoutaanplant (exclusief populier) 

K: Andere gekarteerde elementen 

kt: talud 

De BWK typering komt goed overeen met de actuele vegetatie (zie Kaart 2.3.3.2b). Aan de oostzijde van het broek komt 

de localisatie van de vm en vn-ecoptopen goed overeen met het ‘ruigt-Elzenbos’ van de vegetatiekaart. De lhb-ecotopen 

komen overeen met de ‘brandnetel-vlierenbos’, owv de zeer nitrofiele kruidlaag, gedomineerd door Grote brandnetel. 
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2.1.9.8 VERGELIJKING VAN DE ACTUELE VEGETATIE EN DE PNV 

De oostelijke zone van de meander ( zone naast de Broekse vaart en de vijvers) krijgt als potentieel natuurlijk 

vegetatietype “bij vrije getijdenwerking Wilgenvloedbos, zoniet Elzenbroekbos” (zie kaart 2.3.3.8).  

De overige delen van het bos worden in termen van de PNV getypeerd als “bij vrije getijdenwerking Wilgenvloedbos, 

zoniet Elzen-Vogelkersbos”. 

Vergelijking met de actuele vegetatiekaart leert dat de ‘ruigt-Elzenbroek’types inderdaad overeenkomen met het eerste 

PNVtype. De als Brandnetel-Vlierenbos getypeerde boszones liggen in het tweede PNV type. 

We kunnen dus concluderen dat de actuele vegetatietypes matig of zwak ontwikkelde vormen zijn van het PNVtype. 

Immers, het ruigt-Elzenbos is vaak een zeer jonge voorloper van Elzenbroekbos, of een verstoorde of verdroogde vorm 

van Elzenbroek. Beide zijn wellicht van toepassing op Berlare broek: recente omvorming van de populierbestanden heeft 

kans gegeven aan ontwikkeling van wilgenstruweel en spontane verjonging van Zwarte els. 

Hetzelfde geldt voor het Brandnetel-Vlierenbos. Brandnetel-Vlierenbos kan beschouwd worden als een jonge voorloper 

van Elzen-Vogelkersbos. Door de korte bedrijfstijd van de populier heeft zich hier nog geen stabiele bosgemeenschap 

kunnen ontwikkelen. 

2.1.9.9 RELATIE TUSSEN VEGETATIE EN GEWENST BEHEER 

Gezien Berlarebroek volledig SBZ-H gebied is, zijn beheermaatregelen ter bevordering van het PNV-type prioritair. 

Hiermee kan op korte termijn gestart worden omdat alle populierenbestanden de kaprijpe leeftijd hebben bereikt. 

Omvorming van de populierenaanplanten naar bestanden met standplaatsgeschikt gemengd inheems loofhout wordt 

door de bosbeheerder nagestreefd op 2 manieren: populierenkap en aanplanten van de gewenste boomsoorten (vooral 

van toepassing op de westelijke ‘Elzen-Vogelskersbos percelen) en spontane ontwikkeling van Elzenbroek na 

populierenkap in de oostelijke zone rondom de Broekse vaart. 

Omwille van de gunstige uitgangspositie voor ontwikkeling van moerasspirearuigte en dotterbloemhooiland zullen een 

aantal open plekken gecreëerd of onderhouden worden ter ontwikkeling van deze zeer waardevolle vegetaties. 
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22..11..1100  FFAAUUNNAA  

2.1.10.1 ZOOGDIEREN 

Op het infobord op de parking staan volgende zoogdieren vermeld: konijn, haas, vleermuizen en marterachtigen. Van die 

laaste groep werden recent geen waarnemingen gedaan. De lijst kan uiteraard nog aangevuld worden met meerdere 

muizensoorten en andere kleine zoogdieren zoals mol en egel. Recent vormt ook het reewild een probleem bij jonge 

aanplantingen, waardoor mag verondersteld worden dat de populatie reeën is uitgebreid in de omgeving. 

2.1.10.2 ONGEWERVELDEN 

In Berlarebroek werden geen gegevens i.v.m. ongewervelden verzameld. In Tabel 18 zijn de gegevens i.v.m. libellen die 

het broek voorkomen weergegeven (gegevens afkomstig van Instituut voor Natuurbehoud, libellenwerkgroep Gomphus).  

Tabel 18 Libellensoorten aanwezig in Berlarebroek 

Latijnse naam Nederlandse naam 
Rode lijst status 

Anax imperator Grote keizerlibel Momenteel niet bedreigd 

Coenagrion puella Azuurwaterjuffer Momenteel niet bedreigd 

Erythromma najas Grote roodoogjuffer Momenteel niet bedreigd 

Erythromma viridulum Kleine roodoogjuffer Momenteel niet bedreigd 

Ischnura elegans Lantaarntje Momenteel niet bedreigd 

Ischnura elegans Lantaarntje Momenteel niet bedreigd 

Lestes viridis Houtpantserjuffer Momenteel niet bedreigd 

Orthetrum cancellatum Gewone oeverlibel Momenteel niet bedreigd 

Coenagrion puella Azuurwaterjuffer Momenteel niet bedreigd 

Erythromma najas Grote roodoogjuffer Momenteel niet bedreigd 

Ischnura elegans Lantaarntje Momenteel niet bedreigd 

Pyrrhosoma nymphula Vuurjuffer Momenteel niet bedreigd 

2.1.10.3 VOGELS 

De inventarisatie werd uitgevoerd op 30 april 2004. De integrale methode van karteren werd gebruikt waarbij de 

algemene en zeer algemene soorten geturfd werden (niet op kaart gezet) en de bijzondere broedvogels territoriaal 

werden opgetekend (van Dijk, 1996 Anselin e.a., 1999). Om praktische overwegingen werden de vogelwaarnemingen 

ingedeeld volgens de bestandsindeling (zie Kaart1.1). Voor de bespreking werden verschillende deelgebieden samen 

genomen. 

De gegevens werden in drie categorieën van broedzekerheid onder gebracht waarbij code 1: mogelijk broedend; code 2: 

waarschijnlijk broedend en code 3: zeker broedend aanduidt. Deze categorieën vindt men terug in de laatste kolom van 

de overzichtstabel. 

Code 1 kwam in het studiegebied niet voor. 

In totaal werden 51 verschillende soorten broedvogels waargenomen. Er werd geen onderzoek verricht naar schemer- 

en nachtvogels zoals uilen. De Steenuil was wel op één plaats aanwezig. 

De minder algemene soorten of indicatoren, werden van een * voorzien in de tabel. Het aantal geregistreerde 

broedparen bedraagt minimaal 764.  

Ofschoon het slechts een eenmalig bezoek betreft, werden niet alle soorten en/of territoria van de aanwezige 

broedvogels genoteerd. Een aantal soorten als Nachtegaal, Wielewaal, Tuinfluiter, Grasmus zijn net terug of aan het 

terug komen uit de Afrikaanse winterkwartieren. Wespendief, Boomvalk, Bosrietzanger en Spotvogel arriveren later in 

mei. 
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De soortenlijst is nochtans behoorlijk volledig, het aantal territoria van de indicatoren niet en dit omwille van het 

eenmalige bezoek. 

Tabel 19  Vogelwaarnemingen in Berlarebroek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bespreking 

De broedvogelsamenstelling is vrij heterogeen. Enerzijds heeft men de water- en moerasvogels en anderzijds de vogels 

van bossen.  

Het aantal territoria van water- en moerasvogels is zeer laag. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het bijna volledig 

ontbreken van verlandingsvegetaties in de plassen. De meeste watervogels kunnen hier trouwens moeilijk kuikens groot 

Soort/gebieden 1 en 2 3,4 en 5 6 en 7 8 en 9 10 en 11 12 en 13 14 en 15 16 Totaal Code

Fuut* 1 1 3

Aalscholver 1 ex. 1 ex.

Blauwe Reiger 4 ex. 1 ex. 1 ex. 6 ex.

Indische Gans 1 ex. 1 ex.

Canadese Gans 1 2 1 1 4 7 16 3

Krakeend* 1 1 2 2

Bergeend* 1 1 2

Wilde Eend 10 9 2 2 1 2 1 5 32 3

Soepeend 1 1 2

Slobeend* 2 2 2

Kuifeend* 1 1 2

Sperwer* 1 1 2

Buizerd* 1 1 2 3

Torenvalk* 1 1 3

Fazant 2 1 3 6 3

Waterhoen 4 5 1 1 4 2 17 3

Meerkoet 9 3 2 4 4 22 3

Kievit* 4 4 3

Holenduif* 1 1 2

Houtduif 11 2 2 4 7 5 31 3

Turkse Tortel 2 2 4 2 5 15 3

Steenuil* 1 1 2

IJsvogel * 1 1 1 1 1 1 6 3

Groene Specht* 1 1 2 2

Grote Bonte Specht* 3 3 1 2 9 3

Winterkoning 21 30 25 22 13 6 20 7 144 3

Heggenmus 2 1 2 5 10 3

Roodborst 7 7 6 4 3 12 2 41 3

Nachtegaal 1 1 2

Zwarte Roodstaart* 1 1 2

Merel 15 8 4 3 2 11 18 2 63 3

Zanglijster 5 2 3 1 2 13 3

Grote Lijster* 1 1 1 4 1 8 3

Tuinfluiter* 1 3 4 2

Zwartkop 8 10 10 8 5 3 11 5 60 3

Tjiftjaf 10 11 7 10 4 6 13 12 73 3

Fitis* 3 3 2

Grauwe Vliegenvanger* 1 1 2

Staartmees 1 1 1 3 3

Pimpelmees 5 3 2 2 3 1 3 1 20 3

Koolmees 3 3 7 6 4 5 3 31 3

Boomkruiper* 1 1 2 1 3 2 10 3

Wielewaal* 1 1 1 3 2

Gaai 2 1 1 4 2

Ekster 1 1 1 1 1 5 3

Kauw 2 2 1 + 5 3

Zwarte Kraai 1 1 1 1 1 1 2 8 3

Spreeuw 2 3 1 6 3

Huismus 6 5 3 5 8 11 7 45 3

Vink 6 1 2 10 19 3

Groenling 2 1 1 2 2 1 9 3

Aantallen/gebied 136 123 91 74 60 65 152 63 764

Diversiteit 28 27 24 21 20 24 32 18 51
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brengen. Te grote karpers, snoeken e.a. roofvissen eten de kuikens op. Bovendien zijn zelfs volwassen vogels niet veilig 

voor deze veelvraten (waarnemingen gebaseerd op een terreinbezoek). 

Door het ontbreken van verlandingsvegetaties missen we een heel gamma van moerasvogels als: Roerdomp, Woudaap, 

Waterral, Porseleinhoen, Blauwborst (misschien één of enkele paren, ze werden niet gehoord), Kleine Karekiet, Rietgors 

e.a. Voeg hier nog een aantal zeldzame eenden aan toe dan kan men stellen dat het hele plassengebied voor de vogels 

bijna geen avifaunistische waarde heeft. 

Een aantal soorten komen enkel in de vallei foerageren maar broeden er niet. Dit zijn: Aalscholver en Blauwe Reiger. De 

Indische Gans is een exoot die er wellicht nog niet broedt. Er werden eveneens een aantal soorten van de 

woonomgeving opgenomen zoals: Turkse Tortel, Zwarte Roodstaart, Huismus en Groenling. 

De vogels van bomen en struwelen scoren evenwel behoorlijk. Er werd geen onderzoek verricht naar uilen. We 

vermoeden dat hier ook Bosuil en Ransuil aanwezig zijn gezien de aanwezige biotopen. Dagroofvogels als Wespendief 

en Boomvalk (waren nog niet terug) kunnen hier eveneens broeden of broedvogel worden. 

Nochtans is er voor dag- en nachtroofvogels voldoende rust nodig en het moet in zo een groot valleigebied zeker 

mogelijk zijn om een aantal gebieden recreatievrij te houden. 

Gebieden 1 en 2 

De plassen bezitten weinig of geen verlandingsvegetaties en rond de plassen vindt men al of niet onder de 

Canadapopulieren allerlei opslag. De struiklaag bestaat uit Zoete kers, Sporkehout, Wilde lijsterbes, Zomereik, Zwarte 

els en Eenstijlige meidoorn. In de kruidlaag staan Look-zonder-look, Geel nagelkruid, Hondsdraf, IJle dravik, 

Pinksterbloem (vijverrand), allerlei waterplanten als Pluimzegge, Gele lis, Waterzuring, Grote egelskop en Grote 

lisdodde. 

In totaal werden in deze gebieden 28 soorten waargenomen verdeeld over 136 territoria. Te vermelden zijn: Krakeend, 

Kuifeend, Kievit, Steenuil, Grote Lijster en Boomkruiper. Van de Kievit werden vier broedparen genoteerd op een 

aangrenzend bouwland in het westen te Kleit buiten de vallei. Huismus en Turkse Tortel nestelen in het oostelijke 

woongebied. 

Door aanwezigheid van lage vegetaties tussen een aantal plassen zijn enkele watervogels hier broedvogel als Krakeend, 

Kuifeend, Wilde Eend, Waterhoen en Meerkoet. Dit zijn algemene soorten in waterrijke gebieden. Van Wilde Eend en 

Meerkoet werden verschillende koppels met pulli opgetekend. Op één van de plassen zat een koppel Soepeend. 

De Canadese Gans is over heel de vallei broedvogel en was hier met één broedpaar vertegenwoordigd. Wel werd hier 

een Steenuil waargenomen die wellicht in de aanwezige knotwilgen een nestlocatie vindt. 

Gebieden 3, 4 en 5 

Naast de Canadapopulieren zijn er in deze gebieden nog andere boomsoorten als: Ruwe berk, Zwarte els en Robinia. In 

de struiklaag staan, Kardinaalsmuts (aangeplant), Tamme kastanje, Eenstijlige meidoorn, Amerikaanse vogelkers, 

Gewone esdoorn, Gelderse roos en Peterselievlier. Op sommige Canadapopulieren groeit er klimop. In de kruidlaag 

staan Look-zonder-look, Riet tussen de Canadapopulieren, Draadereprijs (langs het wandelpad), Mannetjesvaren, Gele 

plomp en Pluimzegge. 

Er werden hier 27 soorten opgetekend verdeeld over 123 territoria. Kenmerkende soorten zijn IJsvogel, Grote Bonte 

Specht, Tuinfluiter en Boomkruiper. Van de Canadese Gans waren twee broedparen met pulli. De adulten zijn dan 

meestal agressief en verjagen dan alle watervogels in hun omgeving. Van de Wilde Eend waren er negen broedparen, 

de meeste met kleine pulli. 
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Omwille van de aanwezigheid van voldoende struiken zijn vele kleine zangvogels goed vertegenwoordigd. Een ervan is 

de Tuinfluiter die pas terug was uit de Afrikaanse winterkwartieren. De meeste Tuinfluiters komen pas begin mei toe. Ze 

nestelen en foerageren in de struiketage. De meeste zangvogels zijn algemeen tot zeer algemeen. 

Een belangrijke broedvogel van de vallei is de IJsvogel waarvan meerdere paren broedvogel zijn. Hij nestelt in een steile 

oeverwand soms zelfs een eind van water. 

Gebieden 6 en 7 

De struiketage onder de Canadapopulieren is hier goed ontwikkeld met: Eenstijlige meidoorn, Zomereik, Zwarte els, 

Gewone es, Gelderse roos, Zwarte bes of Aalbes, Zoete kers, Bramen. In het noorden van gebied VI is er een groep 

Canadpopulieren met veel Klimop. De kruidlaag bestaat uit Grote keverorchis, Robertskruid, Penningkruid, Gele plomp, 

Wijfjesvaren en Gele lis. 

In deze gebieden werden 24 soorten genoteerd verdeeld over 91 territoria. Te vermelden zijn: Buizerd, IJsvogel, Grote 

Bonte Specht, Groene Specht, Grote Lijster, Boomkruiper en Wielewaal. De Buizerd heeft zijn horst (groot takkennest) in 

een Canadapopulier van de populierenaanplanting in het westelijk deel.  

Rond de plassen was een Wielewaal aan het roepen dat hij net terug was en een IJsvogel liet zich horen en zien langs 

een van de ingesloten plassen. Behalve enkele paren Wilde Eenden waren hier geen water- of moerasvogels te 

bespeuren. Het ingesloten karakter en het ontbreken van elke verlandingsvegetatie zijn hier niet vreemd aan. 

Onder de aanplant van Canadapopulier is er een goede etagebouw met inheemse struiken en kruiden. Dat uit zich dan 

weer in de aanwezigheid van vele kleine zangvogels. De westelijke populierenaanplant met etagebouw is voor de vogels 

waardevol. Het plassengebied bezit geringe waarde. 

Gebieden 8 en 9 

De plassen hebben geen verlandingsvegetaties. 

Onder de Canadapopulieren staan Gelderse roos, Zoete kers, Zwarte bes of Aalbes, Vogelkers, Gewone esdoorn, Hop 

en Amerikaanse vogelkers.De kruidlaag is vertegenwoordigd door Grote keverorchis, Mannetjesvaren, Kruipend 

zenegroen, Addertong Heggewikke en Dotterbloem. 

Er werden hier 21 soorten opgetekend verdeeld over 74 territoria. Te vermelden zijn: Sperwer, Grote Bonte Specht en 

Boomkruiper. 

Het plassengebied is ongeschikt voor water- en moerasvogels waardoor enkel Canadese Gans, Wilde Eend en 

Waterhoen hier broedvogels zijn. De Sperwer liet zich horen in het westelijk bosgebied. Hij bouwt een plat takkennest in 

meestal jonge bomen (20-30 jaar).  

Gebieden 10 en 11 

Onder de Canadapopulieren groeien struiken als Gelderse roos, Amerikaanse vogelkers, Aalbes of Zwarte bes, Zoete 

kers, Wilde lijsterbes, Sporkehout, Zwarte els, Gewone es, Gladde iep, Eenstijlige meidoorn. In de kruidlaag staan 

Lelietje-van-dalen, Dagkoekoeksbloem, Drienerfmuur, Heggewikke, wijfjesvaren, Speenkruid, Penningkruid, Grote 

keverorchis. Onder de populierenaanplant in het westen is er een goed gestructureerde struik- en kruidlaag. Hierdoor zijn 

de algemene soorten goed aanwezig. De meeste nestelen in de aanwezige struiken. 

Hier werden 20 soorten geïnventariseerd verdeeld over 60 territoria. Te vermelden zijn: Krakeend, IJsvogel, Grote Bonte 

Specht, Grote Lijster, Boomkruiper en Wielewaal. 
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Gebieden 12 en 13 

Gebied XII is een volledige kaalkap die terug werd opgeplant met Gewone es, Eenstijlige meidoorn, Zwarte els, Gewone 

esdoorn, Zomereik. De struiketage bestaat uit Bramen, Zoete kers, Zwarte els, Sporkehout, Gewone es, Aalbes, 

Hazelaar, Amerikaanse vogelkers, Peterselievlier, Eenstijlige meidoorn, Zomerlinde en Gewone vlier (met Judasoor). Als 

kruiden groeien er Gele plomp, Gele dovenetel e.a. 

De kaalkap heeft actueel geen enkele waarde voor de vogels. Alle aanwezige broedvogels werden opgetekend rond de 

plas. Dit waren 24 soorten verdeeld over 65 territoria. Te vermelden zijn: Torenvalk, Holenduif, IJsvogel, Boomkruiper en 

Wielewaal. De Torenvalk nestelt in een kast op de grens tussen gebieden 12 en 14 in het noordwesten. 

Gebieden 14 en 15 

Volgende struiken en kruiden werden opgetekend: Zwarte els, plaatselijk Japanse duizendknoop, Ruwe berk, Gewone 

esdoorn, Wilde lijsterbes, Amerikaanse vogelkers, Bramen, Peterselievlier en verder Gele lis en Pluimzegge. 

In deze gebieden werden 32 soorten genoteerd verdeeld over 152 territoria, de hoogste aantallen van de vallei. Te 

vermelden zijn: Buizerd, IJsvogel, Groene Specht, Zwarte Roodstaart, Grote Lijster, Tuinfluiter, Fitis en Grauwe 

Vliegenvanger. 

Ofschoon de hele plas geringe waarde heeft voor de watervogels hebben de bossen er rond een goede etagebouw. 

Bovendien is het gebied relatief groot en zeer rustig gelegen. De aanwezigheid van drie zangterritoria in het zuidoosten 

van de grote plas is wel merkwaardig. Nergens anders werd in de vallei de Fitis opgetekend. Een Zwarte roodstaart was 

aan het foerageren rond de plas maar nestelt in de nabije woonomgeving. 

Door de grote verscheidenheid aan broedvogels (vooral bosvogels) is dit gebied met uitzondering van de plas, 

waardevol. 

Gebied 16 

Rond de plas is er de volgende vegetatie: Zwarte els, Eenstijlige meidoorn, Sleedoorn, Amerikaanse vogelkers (bomen), 

Hop, Witte abeel, Bramen en plaatselijk Wilde hyacint. 

Op en rond de plas werden 18 soorten genoteerd verdeeld over 63 territoria. Te vermelden zijn: Fuut, Bergeend, 

Slobeend, IJsvogel en Grote Lijster.  

Er zaten 7 paar Canadese Gans met hun jongen op de grote plas naast andere watervogels. De directe omgeving van 

de plas is wel geschikt als broedplaats voor een aantal watervogels. Maar het ontbreken van oevervegetatie verklaart de 

afwezigheid van de meeste kenmerkende soorten van waterrijke gebieden. 

 

2.1.10.4 AMFIBIEËN EN REPTIELEN 

Er werd geen specifiek onderzoek naar de herpetofauna in Berlarebroek gevoerd. Onderstaande gegevens zijn 

gebaseerd op waarnemingen van het Instituut voor Natuurbehoud (Dirk Bauwens). Onderstaande soorten werden 

aangetroffen in de 1- en 5-km-hokken waarin Berlarebroek ligt. 

Tabel 20 Amfibieën en reptielen 

Soort Nederlandse naam Rode lijst categorie 

Triturus cristatus Kamsalamander zeldzaam 

Triturus alpestris Alpenwatersalamander niet bedreigd 

Triturus helveticus Vinpootsalamander zeldzaam 

Triturus vulgaris Kleine watersalamander niet bedreigd 
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Rana esculenta - synklepton Groene kikker - synklepton niet bedreigd 

Rana temporaria Bruine kikker niet bedreigd 

Bufo bufo Gewone pad niet bedreigd 

Het is bijna vanzelfsprekend dat er met zo’n grote oppervlakte aan water veel amfibieënsoorten voorkomen. 

Waarschijnlijk zouden bij grondig onderzoek nog meer soorten geïnventariseerd worden.  

Amfibieën 

De Kamsalamander is één van de doelsoorten waarvoor het gebied als Habitatgebied is afgebakend. Deze soort gaat in 

belgië zeer sterk achhteruit, hetgeen vooral te wijten is aan het verdwijnen of tijdelijk droogvallen van de 

voortplantingspoelen en/of verdwijnen van geschikte landbiotopen. Afgesneden rivierarmen, kleine vijvers en andere 

plassen met stilstaand, bij voorkeur vrij voedselrijk water zijn ideale biotopen. In Berlarebroek zijn dus vooral de kleinere, 

ondiepe plassen met schuinafgevlakte oevers en voldoende begroeiing belangrijk voor deze soort indien ze het ganse 

jaar door water bevatten.  

De Alpenwatersalamander heeft een voorkeur voor een berg- of heuvelachtige omgeving en is daar vaak aan te treffen 

in beek- en rivierdalen, altijd in de nabijheid van een bos. De Vinpootsalamander wordt vaak in zwak zuur water 

aangetroffen, ook in de directe nabijheid van een bos. Door zowel de Alpenwater- als de Vinpootsalamander worden er 

aan de voortplantingsbiotoop weinig eisen gesteld: zelfs sterk beschaduwde poelen worden als voortplantingswater 

gebruikt. De eieren worden afgezet op waterplanten of, in extremis, zelfs op bladeren op de bodem. Beide soorten 

overwinteren onder steenhopen, vermolmde boomstammen, houtstapels, in muren, kelders en verlaten holen van kleine 

zoogdieren. Vinpootsalamanders kunnen echter ook in het water overwinteren; het is dan van belang dat de poel 

voldoende diep is. 

De Bruine kikker is de meest verbreide en ook talrijkste kikkersoort in onze streken. Hij bewoont de meest uiteenlopende 

milieus en wordt soms op grote afstand van water aangetroffen. De Bruine kikker is weinig gevoelig voor koude en gaat 

vaak pas in november in winterslaap, terwijl de eerste exemplaren alweer in februari worden waargenomen (Bauwens en 

Claus, 1996). 

Reptielen 

Enkel de Levendbarende hagedis werd opgemerkt. 

 

2.1.10.5 VISSEN 

Uit een visserijonderzoek in 1995
6
 in verschillende Oost-Vlaamse hengelwateren, bleek het volgende: 

Een zeer hoge visstand (2330 kg vis per ha) in Berlarebroek.  

De vijvers zijn uitgesproken brasem- of brasem/karperwater (zie tabel).  

De brasem is als middelmatig groot te beschouwen, doch brasems groter dan 30 cm werden frequenter in 

Berlarebroek aangetroffen. Het overgewicht aan brasem betekent echter niet een overwegende aanwezigheid 

van deze soort.  

Meer dan de helft van de aangetroffen vissen zijn immers blankvoorns, maar slechts een beperkte fractie hiervan is 

groter dan 15 cm.  

                                                                            

6 Referentie: Samsoen, L. (1995). Visserijonderzoek : recente onderzoeksaspecten. In: Vissen in Openbare Waters. De werking van de Provinciale Visserijcommissie van Oost-Vlaanderen in 1994-1995 
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visstand procentuele samenstelling 

in kg/ha in gewicht in aantal in gewicht in gewicht in aantal in gewicht   

  brasem karper voorn roofvis roofv/witv 

2339 69 31.5 - 27.5 58 0.3 1/320 

Volgens meer recentere gegevens uit 2000 werden er het meest blankvoorn, blauwband, paling, blei en rietvoorn 

waargenomen. Maar ook soorten zoals braas, karper, brasem, zeelt, giebel en snoekbaars kwamen nog voor. 

Samengevat zijn brasem, voorn, snoek en zeelt de meest voorkomende soorten in afnemende volgorde. Voor 

gedetailleerde gegevens, zie Tabel 21. Hoewel niet vermeld in de tabel, komt ook bittervoorn nog voor (Gilbert Moreel, 

boswachter, pers. comm.) 
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Tabel 21 Gedetailleerde gegevens over visvangsten in 2000 

Hengelaar 
aantal 
dagen 

aantal 
uren  

aantal 
vangsten 

blank 
voorn 

riet 
voorn brasem blei zeelt karper giebel baars 

snoek 
baars paling kruising 

blauw 
band 

                 

Liekens Theo 2000: 2 13,5 37 33 1 1               2   

man/uur:   2,64 2,36 0,07 0,07        0,14   

procentueel    89 3 3        5   

lengtefrequentie:                 

0,-5                 

5,-10    30             

10,-15     1         1   

15,-20    3          1   

20,-25      1           

Verschillende vissers via Gilbert Moreel (boswachter)              

totaal 2000: 39 181,5 237 119 11  27 4 1 2 6 1 36  30 

man/uur:   1,31 0,66 0,06  0,15 0,02 0,01 0,01 0,03 0,01 0,20  0,17 

procentueel    50 5  11 2 0,4 1 3 0,4 15  13 

geen vangst: 4 19,5               

Visuele waarnemingen van Gilbert Moreel               

totaal 2000: 10  37 1 7 4 1 1 6  2    15 

lengtefrequentie:                 

0,-5               28 

5,-10    44 8  4    3    17 

10,-15    72 8  13    3      

15,-20    4 1  5 1         

20,-25     1 1 3   1       

25,-30         1  2  4    

30,-35      1   1 1  1 14    

35,-40        2     6    

40,-45        2     4    

45,-50             4    

50,-55             2    

totaal 2000:     311 153 19 5 28 5 7 2 8 1 36 2 45 
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OPBRENGSTEN EN DIENSTEN 

22..11..1111  HHOOUUTTOOPPBBRREENNGGSSTTEENN  

De houtopbrengsten sinds 1984 werden ter beschikking gesteld door het Bosbeheer. Deze gegevens werden verwerkt 

over een periode van 20 jaar (1984-2003).  

Tabel 2.9 Gegevens van de houtopbrengsten sinds 1984 (cijfers in m³) 

Boomsoort 1984 1985 1987 1988 1989 1990 1993 1995 1996 1997 1998 2002 2003 2006 

populier 18 43 89 74 98 84 294 171 257 198 593 2329 2082 1635 

Fijnspar    1           

Prijs/m³ (€) 41,32 5,19 0 10,05 0 7,81 32,04 30,88 30,09 17,03 33,36 3,4 27,86 33,64 

 

22..11..1122  DDIIEENNSSTTEENN  

Sinds de aankoop zijn de meeste toegankelijke vijvers langs de oostzijde van het Broek bevisbaar. Het betreft de vijvers 

in de bestanden 1, 4, 5, 7, 9, 11, 13 en 15. In de toekomst zullen een aantal vijvers echter afgesloten wegens vervuilde 

bodems. 
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33  BBEEHHEEEERRDDOOEELLSSTTEELLLLIINNGGEENN  

KNELPUNTENANALYSE 

In Berlarebroek is de aanwezigheid van de Broekse vaart die bijna alle vijvers van water voorziet de bepalende factor 

voor de nieuw te bepalen beheermaatregelen. Aangezien het waterpeil van de Broekse vaart kunstmatig kan gewijzigd 

worden en daardoor ook de waterstand in de vijvers en omringende bestanden, is het bepalen van het doelvegetatietype 

(nat of droog) en algemeen streefbeeld van Berlarebroek een eerste stap in de uitwerking van de doelstellingen. Maar 

aangezien de wijziging van het waterniveau niet zonder consequenties is, moeten eerst eventuele knelpunten en 

aandachtspunten in kaart gebracht worden om vervolgens duidelijke en concrete beheerdoelstellingen te kunnen 

uitwerken. Hieronder worden de grootste knelpunten en aandachtspunten opgesomd, waarmee in de doelstellingen 

vermeld onder de economische, de ecologische, de sociale en educatieve, de milieubeschermende en de 

wetenschappelijke functie rekening wordt gehouden.. 

Knelpunten: 

• Boomsoort en leeftijd: 

o De populierenaanplantingen werden indertijd aangeplant met een economische doelstelling voor ogen. 

Naast het gegeven dat de bodem op bepaalde plaatsen niet (meer) geschikt  is voor deze boomsoort 

(te nat), is het om ecologische redenen aan te raden om een soortenrijkere opstand te introduceren. 

o Behalve populierenklonen staan er her en der enkele exemplaren van Zomereik of Zwarte els in 

bijmenging, maar geen enkele boom is ouder dan 40 jaar. Het aantal ‘oude bomen’ is momenteel 

bijgevolg nihil. En het zal nog enkele decennia duren eer deze term kan gebruikt worden in 

Berlarebroek. 

o De oudste bomen dateren van aanplantjaar 1970; de meeste populierenklonen zijn dus reeds kaprijp 

of bereiken in de komende twintig jaar hun kapleeftijd.  

• Waterbeheer: 

o Omdat het waterpeil gedurende de laatste 5 jaar beetje bij beetje werd verhoogd, is een gedeelte van 

de Populieren met de voet in water komen te staan en afgestorven. Indien het waterpeil nog meer 

verhoogt, zullen nog bijkomende percelen onder water komen te staan. Er moet een beslissing 

genomen worden of de dode bomen al dan niet geëxploiteerd moeten worden en wat er moet 

gebeuren met de nog levende exemplaren. 

o Een ideaal scenario voor deze voormalige Scheldearm zou zijn dat het ganse gebied zodanig vernat 

kan worden dat het geheel langzaam zou veranderen in een Elzenbroek (de natuurlijke vegetatie in 

zulke habitat). Er stellen zich echter enkele praktische problemen: aangrenzende en omliggende 

bebouwde percelen ondervinden direct of indirect schade indien het waterpeil nog meer zou verhogen 

dan het maximumpeil dat thans gehanteerd wordt (zijnde 20 cm boven bovenkant poutrel). De kelder 

van het voormalige pompstation, gelegen ter hoogte van het Schuitje, loopt in dit geval ook onder. Er 

moeten dus prioriteiten gesteld worden en afwegingen gemaakt worden welke de beste beheeroptie is, 

binnen de grenzen van het haalbare. 

o Door de natte ondergrond is het niet mogelijk om in alle bestanden efficiënt te exploiteren. In sommige 

gevallen zal de lier moeten gebruikt worden. In een aantal bestanden is het niet mogelijk of niet 

gewenst om de populieren nog te exploiteren 
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o Er zijn een aantal lozingspunten in Berlarebroek, waardoor afvalwater direct of indirect via infiltratie 

terechtkomt in de vijvers en uiteindelijk in de Broekvaart. Maatregelen om dit probleem te verhelpen 

zijn noodzakelijk op korte termijn. 

ECONOMISCHE FUNCTIE 

Hoewel dit bos ooit werd aangeplant uit louter economische overwegingen, is deze functie gezien de plaatselijke 

omstandigheden en in de huidige visie van het Bosbeheer minder prioritair. Gezien de Vlaamse (VEN-gebied) en 

Europese (Natura 2000) beschermingsstatuten van het Berlarebroek dient een zoveel mogelijk benutten van de 

ecologische potenties uitgangspunt te zijn voor het toekomstige beheer. Deze visie kadert binnen de huidig gangbare 

multifunctionele benadering van bosbeheer, waarbij de Criteria Duurzaam Bosbeheer als leidraad gelden. 

Volgens de CDB moet er een jaarlijks kapkwantum vastgesteld worden, dat de gemiddelde jaarlijkse aanwas (GJA) niet 

mag overschrijden. Voor populier in Vlaanderen wordt de gemiddelde jaarlijkse aanwas op 10-15 m³/ha/jaar geraamd. 

Het bepalen van een duurzaam kapkwantum moet echter gerelateerd worden aan de beheerdoelstellingen en -

maatregelen. In een normaal bos met een evenwichtige leeftijdsopbouw, mag het kwantum niet hoger zijn dan de 

aanwas, tenzij om volgende redenen (van toepassing op Berlarebroek): 

• Omvormen van homogene bestanden van exoten en populierenaanplantingen 

• Creëren van open plekken. 

1. Omvormen van homogene bestanden van exoten 

Het hooghout in Berlare bestaat bijna uitsluitend uit oude rassen cultuurpopulier die de kaprijpe leeftijd reeds bereikt 

hebben. In de loop van de komende 20 jaar zal de huidige opstand van cultuurpopulieren geleidelijk gekapt worden om 

volgende redenen: 

Aangezien het de bedoeling is om het waterpeil geleidelijk te verhogen en dus het bos te vernatten op bepaalde plaatsen 

(zie 3.3 Ecologische functie), is de huidige aangeplante cultuurpopulier niet meer standplaatsgeschikt en zal het areaal 

opgaand bos moeten inboeten ten voordele van wateroppervlakken, sporadisch en permanent overstroomde 

(broek)bossen en natte en vochtige ‘open’ zones. Bovendien zijn er momenteel reeds veel bomen die afgestorven of aan 

het afsterven zijn, daar het waterpeil in het broek de laatste jaren reeds enkele centimeters verhoogd werd. 

Alle populieren zijn kaprijp of reeds de bedrijfstijd voorbij. Bij heraanplantingen worden deze volgens de CDB vervangen 

door standplaatsgeschikte, inheemse soorten. Ook in de gedeeltes die niet vernat zullen worden en in principe een 

geschikte standplaats voor Populier vormen, zal gestreefd worden naar natuurlijke verjonging van inheemse soorten of 

aangeplant worden met deze soorten. Welke soorten waar worden aangeplant is afhankelijk van het bosdoeltype, deze 

worden weergegeven op Kaart 3 Beheerdoelstellingen 

Rekening houdende met de aanplantingen die in het verleden reeds werden uitgevoerd en de zones waar bij voorkeur 

niet meer gekapt wordt (zie Kaart 3), werd er een schatting gemaakt van de te exploiteren houtvolumes van populier. Er 

werd abstractie gemaakt van de overige boomsoorten, aangezien deze minder dan 10 % van het volume uitmaken en 

het bovendien niet de bedoeling is dat inheemse soorten zoals Zomereik en Boskers geëxploiteerd worden. Uiteraard 

mogen exoten zoals Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers mee gekapt worden bij de exploitatie van de 

populieren. 

Voor de bestanden zonder dendrometrisch proefvlak (9a, 11a en 13a) werd voor het vol/ha de gemiddelde waarde voor 

populier in Berlarebroek gehanteerd. Om de kolom “geen exploitatie” te verduidelijken, wordt verwezen naar kaart 3, 

waar de reeds genomen of toekomstige maatregelen voor deze beheerkeuze op aangeduid zijn. 
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Tabel 22 Benadering te oogsten volumes populier 

Bestand Boomsoort 

opp 
bestand 

(ha) 
opp bos 

(ha) 
geen 

exploitatie reden 
te expoiteren 
opp Po (ha) 

Volume 
m³/ha 

te 
exploiteren 
volume 

01a Populier 2,66 1,68 0  1,68 571 961 

02a Populier 1,23 1,23 1,23 te nat 0 204 0 

03a Populier 11,27 10,25 2,62 te nat 7,63 339 2585 

04a Populier 4,1 3,14 0,75 reeds gekapt 2,39 29 68 

05a Populier 1,1 / 1,1 reeds gekapt 0 0 0 

06a Populier 13,93 13,79 1  12,79 460 5881 

07a Populier 3,43 2,53 0,13 reeds gekapt 2,4 266 638 

08a Populier 13,64 10,99 2,96 
Verjonging/’oude’ 

bomen 8,03 378 3039 

09a Populier 3,47 2,15 0,33 Verjonging 1,82 269 488 

10a Populier 9,89 8,47 1 ‘Oude’ bomen 7,47 387 2890 

11a Populier 2,81 1,92 0,17 verjonging 1,75 269 470 

12a Populier 14,74 12,47 8,28 verjonging 4,19 251 1052 

13a Populier 1,89 1,19 0  1,19 269 320 

14a Populier 22 20 2,28 
verjonging/’oude’ 
bomen/bosrand 17,72 331 5860 

15a Populier 2,87 1,99 1,99 Verjonging 0 256 0 

16a Populier 6,58 5,83 5,83 reeds gekapt 0 / 0 

      97,63 29,68   69,05 Totaal 24252 

Dit impliceert dat er ongeveer 24252 m
3
 populier zal geoogst worden in de komende 21 jaar (zie Tabel 22). Dit cijfer is 

slechts een benadering, van het werkelijke oogstbare houtvolume van Populier. In de meeste bestanden zullen er 

populieren niet gekapt worden, omwille van ecologische, esthetische en educatieve redenen; deze worden verder ‘oude’ 

bomen genoemd.  

2. Creëren van open plekken 

Hoewel ongeveer 80 % van de ruimte die vrijkomt na eindkap van de populieren, opnieuw zal bebost worden door 

natuurlijke en/of kunstmatige verjonging, zal er toch zo’n 20% van de oppervlakte overblijven met een meer open 

karakter als bestemming. Zo zullen de populieren die in en aan de rand van de vijvers staan niet vervangen worden door 

andere boomsoorten, maar zal in tegendeel de eventuele spontane vegetatie gemaaid en gekapt worden ter bevordering 

van de vis- en vogelstand. 

Ook bestand 5a zal niet meer herbebost worden, maar er zal, afgaande op de inventarisatiegegevens, gestreefd worden 

naar een Moerasspirearuigte (zie ook 3.3 Ecologische functie). 

ECOLOGISCHE FUNCTIE 

33..11..11  BBOOSSBBEEHHEEEERR::  

Berlarebroek is gedeeltelijk of geheel gelegen in volgende speciale beschermingszones: 

• Habitatrichtlijn, SBZ-H (92/43/EEG)  

• Vogelrichtlijn SBZ-V (79/409/EEG) 

• Vlaams Ecologisch netwerk 
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• Beschermd landschap 

Dit brengt enkele specifieke beheerdoelstellingen op vlak van ecologie met zich mee. 

Algemeen zal het bosbeheer afgestemd worden op de CDB en zullen de bos- en vegetatiehabitattypes die voorkomen in 

Berlarebroek beschermd en waar mogelijk uitgebreid worden. Het is de bedoeling dat met de voorgestelde maatregelen 

de potentieel natuurlijke vegetatietypes (zoals weergegevens op de PNV-kaart 2.3.3.8 en verfijnd door 

terreininventarisatie) beoogd worden. De belangrijkste ingreep om dit beeld te bekomen is het kappen van de 

populierenopstand, zoals hierboven beschreven. 

De soorten die beoogd worden zijn afhankelijk van het lokale bos/vegetatiedoeltype; op de hoger gelegen gedeeltes, 

meestal zandleembodems, is dit het Eiken-Beukenbos, voor de oostelijke en natste bestanden is Elzenbroek het 

beoogde type en in de westelijke bestanden zal er gestreefd worden naar het Elzen-Vogelkersverbond. Lokaal, meer 

bepaald rondom de vijvers en in bestand 5a komt Moerassprirearuigte aan bod. Moerassprirearuigte is een 

ruigtevegetatie op natte, meestal voedselrijke standplaats die ‘s zomers oppervlakkig uitdroogt en waar meestal veel 

strooisel ophoopt. Het komt voor als lintvegetatie langs beken of vlakdekkend op kapvlakten op natte grond of als 

verruiging van nat grasland waar beheer wordt gestaakt. In bestand 16a zal het Wilgenstruweel/Elzenbroek uitgebreid 

worden.  

Ten behoeve van natuurontwikkeling zullen er op bepaalde plaatsen na eindkap geen nieuwe aanplantingen gebeuren, 

zodat bepaalde vegetatietypes gebonden aan een meer open landschappelijk karakter op die plekken kunnen gedijen.  

Op gericht gekozen plekken wordt geopteerd voor de ontwikkeling van Moerasspirearuigtes en/of dotterbloemhooiland. 

De potenties hiervoor zijn duidelijk aanwezig. Voor wat betreft deze doelstelling moet echter terdege rekening gehouden 

worden met de dimensiebepalingen uit de CDB (geen ontbossing, open plek binnen bosverband) en de praktische 

haalbaarheid van uitvoering op het terrein. 

Algemeen beheer volgens bosdoeltype (zie Kaart 3 Beheerdoelstellingen): 

• Elzenbroek: eindkap populier en verder een cyclisch hakhoutbeheer (in de mate van het mogelijke in functie van 

terreinomstandigheden, soort vegetatie en ontwikkelingsstadium) 

• Eiken-Beukenbos: eindkap populier en aanplanten met soorten volgens bosdoeltype, vervolgens selectieve 

hoogdunning. 

• Hooghout vlgs PNV-kaart: deze gebieden worden op de PNV-kaart reeds realistisch in kaart gebracht: namelijk 

een grote zone die zich bij vrije getijdenwerking tot wilgenvloedbos zou ontwikkelen, maar in dit geval (zonder 

getijdenwerking) evolueert tot Elzen-Vogelkersbos. Lokaal zijn overgangen naar Elzenbroekbos mogelijk. 

• Moerasspirearuigte: cyclisch maaien, ongeveer om de 3 jaar. De boomopslag moet wel eerst verwijderd worden 

• Wilgenstruweel-Elzenbroek: niets doen, wegens te nat. 

De twee laatste types kunnen aanzien worden als een evolutie in de tijd bij een nulbeheer; Moerasspirearuigte evolueert 

zonder ingrijpen immers naar een Wilgenstruweel dat zonder regelmatig te kappen op zijn beurt overgaat in een 

Elzenbroek. 

Voor de habitatsoort Kamsalamander en de vogels die specifiek zijn voor het gebied ‘Durme en Middenloop van de 

Schelde’ zullen maatregelen genomen worden om hun biotoop te beschermen en zo mogelijk uit te breiden. 

Het is meteen duidelijk dat de waterhuishouding van het gebied een sleutelrol speelt in het realiseren van bovenstaande 

doelstellingen.  
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33..11..22  WWAATTEERRBBEEHHEEEERR  

3.1.2.1 ALGEMEEN 

Uit uitgebreide studies mbt de waterhuishouding in en rond Berlarebroek (zie 2.2.2 Hydrografie) kunnen heel wat 

suggesties naar voren die vooral betrekking hebben op het verhogen/ verlagen van het waterpeil. Berlarebroek is echter 

geen geïsoleerd waterreservoir, maar staat via de Broekvaart en andere grachten in verbinding met de omliggende 

weilanden en akkers en met de twee grote waterplassen Het Donkmeer en de Eendenkom. De doelstellingen en 

voorgestelde inrichtingsmaatregelen die aangeraden worden in onderstaande studie, kunnen dan ook enkel gerealiseerd 

worden indien alle betrokken partijen samenwerken: 

1. De ecosysteemvisie van de Kalkense Meersen en het Berlarebroek, Studie in opdracht van AMINAL. 

Deze studie heeft het ecosysteem van de Kalkense Meersen en het Berlarebroek nader bestudeerd en komt tot de 

volgende analyse en stelt een aantal ontwikkelingsscenario’s voor waaronder het herstel van de rivierdynamiek 

gelijklopend met wat wordt voorgesteld in de Natuurinrichtingsschets (Proses). 

Peilbeheer-Polderpeilen 

Het wordt aangeraden om te starten met een polderpeil zomer en winter voor de twee bekkens (Kalkense Meersen en 

Berlarebroek). Vervolgens kan, al naargelang de vraag van de natuurbeheerders de polder ingedeeld worden in zones 

waarbinnen andere polderpeilen kunnen gelden. Dijken zijn niet nodig, enkel de peilen in de grachten en eventueel 

enkele afgedamde grachten zijn nodig om de opdeling te bekomen. Het zou dan ook eerder een hydrologische dan een 

landschappelijke opdeling zijn. Het lijkt er niet op dat de drainagegrachten te veel kwel opvangen. De diepe ligging van 

de grachten kan er de oorzaak van zijn dat de kwel rechtstreeks in het oppervlaktewater verdwijnt. Er wordt aangeraden 

eerder grachten ondieper te maken dan stuwen te plaatsen. 

Plaspeilen 

Het Donkmeer en de Nieuwdonk zijn de grootste plassen. Beide bepalen in grote mate het waterpeil in een ruim gebied 

zowel rechtstreeks door het grondwater te draineren als onrechtstreeks doordat ze op peil gehouden worden door water 

uit andere gebieden toe te voeren. 

Gedetailleerde analyse van de waterbalans van de plassen en Berlarebroek zou ertoe kunnen leiden dat andere peilen in 

de plassen nagestreefd kunnen worden zodat meer water in het maaiveld opkwelt. Dit dient afgewogen te worden ten 

opzichte van het behoud van het plaspeil doorheen het jaar, het onttrekken van water uit het Berlarebroek en alle 

natuurwaarden die erbij horen. 

Overstromingen 

Deze kunnen gewenst zijn maar kunnen ook het ecosysteem verstoren. Hoge slibladingen en nutriëntrijk water dienen 

vermeden te worden en langdurige overstromingen kunnen tot een scharnierpunt leiden van zowel flora als fauna, al is 

over dit laatste weinig geweten. Verder betekenen overstromingen gewijzigde situaties die niet altijd welkom zijn voor het 

vestigen van vegetatietypes. 

De Oude Scheldearm 

Daar de Oude Schelde voor een groot deel gedempt is en er nadien populieren op de aangevoerde grond werden 

aangeplant, zullen een aantal grondige ingrepen moeten worden doorgevoerd. In de Oude Scheldearm staat de 

ontwikkeling van een getijdenkreek centraal. 

Concrete doelstellingen voor de waterpartijen in Berlarebroek: 

Het waterpeil moet winter en zomer zo hoog mogelijk gehouden worden, zodat er enkel vernatting kan optreden en zeker 

geen verdroging. De potentieel natuurlijke vegetatie voor dit gebied is immers zeer sterk afhankelijk van periodieke 
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waterschommelingen (door natuurlijke externe factoren veroorzaakt) of van een permanent minimum waterniveau. Door 

water weg te pompen uit het broek, kan deze vegetatie nooit mooi tot ontwikkeling komen.  

Het waterniveau gemeten aan het voormalig pompstation zal echter bepalend zijn voor het maximum toelaatbare 

waterpeil. Concreter geformuleerd: bij een verhoging van 20 cm (hetgeen gewenst is om op de meeste plaatsen een 

goed uitgangspositie te verkrijgen voor Elzenbroek) loopt de kelder van het boshuis onder water en vermits dit het laagst 

gelegen referentiepunt is, zullen ook privé-percelen dan hinder ondervinden. Het maximumwaterpeil is bijgevolg het peil 

dat nu reeds als maximum wordt aanzien, zijnde  0,07+m T.A.W. (Tweede Algemene Waterpassing), hetgeen in de 

praktijk zoveel betekent als 20 cm boven “bovenkant poutrel”. 

De vijvers in het bos worden zo goed mogelijk ingericht met het oog op optimalisering van het habitat voor de avifauna. 

Waar mogelijk gaat dit samen met beheer, gericht op ontwikkeling van pioniersvegetatietypes. Het kappen van bomen in 

en langs het water, het kappen van de houtopslag en het maaien met afvoer van de kruidachtige vegetatie zijn enkele 

van de inrichtingsmaatregelen.  

De meeste visvijvers kunnen blijvend voor de hengelsport gebruikt worden. Enkel een aantal vijvers die vervuild zijn, 

zullen worden afgesloten voor de hengelsport.  

In Hoofdstuk 4 worden de maatregelen in detail uitgewerkt. 

SOCIALE EN EDUCATIEVE FUNCTIE 

Tot op heden is het Berlarebroek bij het publiek gekend als één groot populierenbos; wandelaars en fietsers genieten er 

van een (monotoon) bosbeeld, terwijl het voor hengelaars een aangename, schaduwrijke omgeving vormt om te vissen. 

In de komende 20 jaar zal het landschap echter drastisch wijzigen en is het de bedoeling door gerichte ingrepen op 

lange termijn te komen tot een natuurlijker landschap. 

33..11..33  EEEENN  VVEERRAANNDDEERREENNDD  BBOOSSBBEEEELLDD    

Grote veranderingen brengen meestal echter vragen met zich mee. Daarom moet er voldoende informatie gegeven 

worden voor en tijdens ingrijpende maatregelen en beheerwerken. Omdat de resultaten van het streefbeeld slechts op 

lange termijn zullen zichtbaar zijn, zou het niet slecht zijn om reeds voor de aanvang van de eerste ingrepen meteen 

doelstellingen en intenties voor het toekomstbeeld te schetsen.  

Eindkappen en andere maatregelen worden uiteraard gespreid in tijd en ruimte, hetgeen zowel vanuit ecologisch, 

esthetisch, recreatief als educatief standpunt zijn voordelen heeft:  

• Op ecologisch vlak is het een voordeel dat er geen grootschalige veranderingen gebeuren aangezien er 

telkens wordt gewerkt met beperkte oppervlaktes. Zo blijft het microklimaat in de rest van het bos grotendeels 

behouden, waardoor het min of meer een continue bufferfunctie vervult. Alle diersoorten hebben op elk ogenblik 

nood aan nest-, broed-, schuil- en foerageerplaatsen; door de eindkappen in tijd en ruimte te spreiden zijn er 

doorlopend geschikte habitats aanwezig die deze functies kunnen vervullen. Een gefaseerd maaibeheer 

rondom de vijvers en langs houtkanten zorgt niet alleen voor diversiteit in structuur, bloei en vruchtzetting van 

de grassen, planten en struiken, maar biedt aan kleine zoogdieren, reptielen, amfibieën en ongewervelden ook 

de mogelijkheid om steeds een geschikt onderkomen te vinden.  

• Op recreatief en educatief vlak is het zinvol en aangenaam om zoveel mogelijk verscheidenheid in het 

landschap en het beheer te scheppen. De voordelen zijn tweeërlei: ten eerste moeten de meeste mensen 

‘wennen’ aan grote veranderingen en zien ze pas na verloop van tijd (en kennis) het nut, de voordelen en -in dit 

geval ook de resultaten- van de ingrepen. Door telkens uitleg te verschaffen via infoborden zal hopelijk niet 

alleen de interesse voor het bos- en waterbeheer toenemen, maar ook het begrip voor de geplande 

omvormingen. Ten tweede is het aangenamer om steeds in een natuurlijk ogend landschap, dat bovendien over 
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meerdere troeven beschikt (structuurrijk bos, moerasgedeeltes, stromend en stilstaand water, een 

‘arboretumgedeelte’,…) te kunnen wandelen, fietsen, paardrijden, etc.  

• Hetgeen ons brengt tot de ‘esthetische beleving’: de gemiddelde bosbezoeker is niet zozeer begaan met 

welke boomsoorten er staan en hoeveel vis er op de vijvers staat, maar wil vooral genieten van een rustige, 

mooie en groene omgeving. Eén grote kapvlakte is dan het laatse wat op het verlanglijstje staat. 

• Tot slot moet gezegd worden dat de practische overwegingen bij de fasering van de werken een grote rol 

spelen: eindkappen, maar vooral aanplantingen, vrijstellingen en zuiveringen zijn arbeidsintensieve 

aangelegenheden waarvoor jaarlijks het nodige kapitaal en genoeg mankracht moeten kunnen vrijgemaakt 

worden. 

33..11..44  RREECCRREEAATTIIEEVVEE  OONNTTSSLLUUIITTIINNGG  

Voor de recreanten zijn er doorheen het bos wandelpaden, fietspaden en zelfs een doorgang voor ruiters. Sommige 

wegen zijn nu reeds afgesloten voor verkeer en dit zal ook zo blijven in de toekomst. Momenteel is er één parking 

aanwezig, de rest van de bezoekers kan hun wagen op straat parkeren. De ecologische maatregelen zoals de 

afbakening van het rustgebied en het ontoegankelijk verklaren van sommige gedeeltes voor bepaalde 

recreantengroepen brengt de natuurbeleving niet in het gedrang, integendeel, het is de bedoeling dat eenieder in alle 

rust kan genieten van het broek. 

Voor de hengelsport blijven de meeste visvijvers open. Slechts enkele visvijvers die vervuild zijn zullen worden 

afgesloten. 

De concrete maatregelen worden uitgewerkt onder 4.12 Beheermaatregelen en richtlijnen mbt de toegankelijkheid. 

MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE 

Aangezien Berlarebroek een belangrijke rol speelt in de waterhuishouding en –doorstroming in de omgeving, heeft het 

als bos vooral een bufferende functie in deze kringloop. Door de boomsoortenkeuze in het broek beter aan te passen 

aan de standplaats, de vijvers beter in te richten dmv rietkragen, geleidelijke oevers, ruimen van organisch afval en, etc., 

en het waterpeil meer natuurlijke schommelingen te laten ondergaan, zal het bosbeeld op termijn meer typische fauna- 

en florasoorten gaan vertonen.  

Het is voornamelijk het mesotroof Elzenbroek dat op termijn beoogd wordt en dat het gebied zo waardevol maakt. Deze 

broekbossen komen op nauwelijks 0,1 tot 0,3% van het Vlaams grondgebied voor en behoren hiermee tot de 

zeldzaamste habitats in Vlaanderen. Ook in Europa zijn ze zeldzaam, daarom zijn ze opgenomen als ‘prioritaire habitat’ 

in de Habitatrichtlijn en is het gebied aangeduid als Habitatrichtlijngebied. Door het areaal van dit bostype te vergroten, is 

het minder kwetsbaar voor invloeden van buitenaf. 

WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE 

In het verleden werden er talrijke metingen verricht in de populieraanplantingen. Totnogtoe werden ook door het IBW bij 

kappingen metingen verricht van de populieren. Het onderzoek kan blijven lopen gedurende de komende beheertermijn.  

In bestand 12a is er een proefopzet van het IBW in verband met Populus nigra. Dit project wordt nog jaarlijks opgevolgd. 

Het doel is genenbewaring en eventueel ook zaadgaard indien voldoende bomen kunnen uitgroeien en zaad produceren. 

De opvolging houdt in dat er een plan is opgemaakt en van iedere boom het genotype gekend is (er werd een DNA 

fingerprint gemaakt van elke boom). 

De contactpersoon voor meer informatie omtrent dit project is An Vanden Broeck (Instituut voor Natuur- en 

Bosonderzoek, Geraardsbergen).  
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44    BBEEHHEEEERRMMAAAATTRREEGGEELLEENN  

BOSVERJONGING 

Onder bosverjonging wordt verstaan ‘de herbezetting, door menselijke ingreep of spontaan met een bosvegetatie van een 

stuk grond dat de laatste 50 jaar met bos was bezet’ (Inhoudelijke richtlijnen voor het opmaken van een uitgebreid 

bosbeheerplan, Bos en Groen).  

In Berlarebroek vertaalt deze maatregel zich in de beplanting of natuurlijke verjonging van ongeveer 80% van de 

oppervlakte populieren die gekapt zullen worden. Bijna 11 ha, waarvan het grootste gedeelte bijna gans bestand 12a 

beslaat en de rest verspreid over verschillende bestanden, werd reeds verjongd in de laatste 20 jaar. De gedeeltes die niet 

opnieuw bebost zullen worden, krijgen een ecologische bestemming (zie verder). 

Het verjongingsschema is afhankelijk van de kapregeling, maar vermits het de bedoeling is om in de komende 20 jaar bijna 

alle populieren te kappen, zal er getracht worden om de beplantingen of eventuele maatregelen voorafgaande aan het 

natuurlijke-verjongingsproces uit te voeren in de 2 jaren volgende op een eindkap. 

Een beheerplan is een leidraad voor de beheerder, dit wil zeggen dat er bepaalde handelingen vast liggen, maar dat 

anderzijds de mogelijkheid moet bestaan om in te spelen op de natuurlijke en ecologische processen die zich in het bos 

afspelen. Het schema voor het inbrengen van de verjongingsgroepen is dus geldig indien er zich geen stormen, 

verzakkingen of andere calamiteiten voordoen waardoor er grote, natuurlijke open plekken ontstaan. Deze natuurlijke 

bestandsopeningen zullen prioritair in aanmerking komen voor de aanleg van verjongingsgroepen. 

In alle percelen wordt geopteerd om zoveel mogelijk gebruik te maken van de natuurlijke verjonging van de aanwezige 

soorten. Momenteel zijn er echter weinig natuurlijke zaailingen in het bos en een beperkt aantal moederbomen van 

gewenste inheemse soorten. Bij eindkappen van populier zal getracht worden om de aanwezige inheemse boomsoorten, 

ongeacht hun kwaliteit, zoveel mogelijk te ontzien zodat deze als zaadbomen kunnen fungeren, waardoor er na enkele 

jaren hopelijk een grotere natuurlijke regeneratie op gang komt van gewenste soorten.  

Om de kans op succes zo groot mogelijk te maken, worden de aan te planten boomsoorten best gekozen in functie van de 

standplaats. Uit vergelijking van de vegetatiekaart met de kaart met potentieel natuurlijke vegetatie, kwamen volgende 

opties naar voren: 

Tabel 23 Aan te planten/ te verwachten boomsoorten 

Bostype   CEA Alno-Padion FQ 

Boomsoort         

Ruwe iep Ulmus glabra  X   

Gewone es Fraxinus excelsior  XXX   

Zwarte els Alnus glutinosa XXX XXX   

Haagbeuk Carpinus betulus  X X 

Gewone esdoorn Acer pseudoplatanus rd XX XX 

Winterlinde Tilia cordata  X X 

Wilde lijsterbes Sorbus aucuparia X X XXX 

Boswilg Salix caprea XX XX XX 

Zomereik Quercus robur X XX XX 

Wintereik Quercus petraea   XXX 

Ruwe berk Betula pendula X  XXX 

Zachte berk Betula pubescens XXX X XXX 

Zoete kers Prunus avium  d X 

Grauwe abeel Populus canescens XX XX   

Ratelpopulier Populus tremula XX ? ? 

Kraakwilg Salix fragilis  X   

Schietwilg Salix alba  X   

Beuk Fagus sylvatica   M 

Grove den Pinus sylvestris   M 
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Fladderiep Ulmus laevis  X   

Struiksooort         

Gladde iep Ulmus minor  XXX   

Gewone vlier Sambucus nigra X XX X 

Hazelaar Corylus avellana  X XX 

Vogelkers Prunus padus r XXX   

Rode kornoelje Cornus sanguinea  XXX   

Eenstijlige meidoorn Crataegus monogyna  X   

Gelderse roos Viburnum opulus XX XXX   

Aalbes Ribes rubrum  XXX   

Wilde kardinaalsmuts Euonymus europeaus  X   

Mispel Mespilus germanica   X 

Trosvlier Sambucus racemosa   X 

Grauwe wilg cinerea X XX   

Hulst Ilex aquifolium   X 

Taxus Taxus baccata  X   

Sporkehout Frangula alnus XX    

Zwarte bes Ribes nigrum XX    

Geoorde wilg Salix aurita XX X   

     

X geschikt       

XX aangeraden     

XXX ten zeerste aangeraden     

r op de rijkere plekken     

d op de drogere plekken     

M aangeraden behalve in monocultuur     

K op de kalkrijkere plekken     

       

CEA Carici elongatae-Alnetum Elzenbroek    

AP Alno-Padion Elzen-Vogelkersbos    

FQ Fago-Quercetum Eiken-Beukenbos     

In de gebieden waar natuurlijke verjonging beoogd wordt, zal 3 tot 5 jaar gewacht worden om de natuurlijke verjonging een 

kans te geven zich te vestigen en te handhaven. Indien dit na 3 tot 5 jaar geen bevredigende resultaten oplevert, kan 

overgegaan worden tot kunstmatige verjonging. Indien de natuurlijke verjonging of kunstmatige verjonging plaatselijk niet 

slaagt waardoor kleine openingen ontstaan, worden de openingen niet opnieuw ingeplant, maar behouden als open 

plekken of spontane ontwikkeling. 

Voor de aanplantingen zal bij voorkeur gebruik gemaakt worden van streekeigen plantsoen. 

Wildbescherming is nodig bij kunstmatige verjonging door de aanwezigheid van konijnen en hazen. Sinds twee jaar vormt 

de aanwezigheid van reewild een bijkomend probleem voor verjonging. 

BOSOMVORMING 

Conform de Beheervisie wordt in de domeinbossen op zeer lange termijn gestreefd naar 80% inheemse, gemengde 

bestanden. Door bovenstaande boomsoortenkeuze toe te passen, zal dit percentage reeds bereikt worden binnen de 20 

jaar. De enige exoten die nog toegelaten worden, zijn de populieren die als ‘oude’ bomen zullen behouden blijven. Voor de 

soortenkeuze per bestand, of liever per standplaats, wordt verwezen naar 4.1 Bosverjonging. 

Vermits elke eindkap van populierenbestanden in Berlarebroek een bosomvorming impliceert, is de planning van de 

bosomvorming, evenals de bosverjonging, afhankelijk van de kapregeling, zie 4.5 Kapregeling. Het tijdsschema van de 

kapregeling wordt gevisualiseerd op Kaart 4.5, de omvormingen naar inheemse, gemengde bestanden wordt duidelijk op 

Kaart 3 Beheerdoelstellingen  

In onderstaande tabel wordt nogmaals herhaald in welke bestanden omvormingen zullen plaats vinden en over welke 

oppervlakte. Voor de bestanden zonder dendrometrisch proefvlak (9a, 11a en 13a) werd voor het vol/ha de gemiddelde 

waarde voor populier in Berlarebroek gehanteerd. 
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Tabel 24 Geplande bosomvormingen 

Bestand Boomsoort opp bestand (ha) opp bos (ha) 
Om te vormen 
opp Po (ha) 

Geen 
exploitatie 

Reden 

01a Populier 2,66 1,68 1,68 0  

02a Populier 1,23 1,23 0 1,23 te nat 

03a Populier 11,27 10,25 7,63 2,62 
Reeds natuurlijke 

verjonging 

04a Populier 4,1 3,14 2,39 0,75 reeds gekapt 

05a Populier 1,1 / 0 1,1 reeds gekapt 

06a Populier 13,93 13,79 12,79 1  

07a Populier 3,43 2,53 2,4 0,13 reeds gekapt 

08a Populier 13,64 10,99 8,03 2,96 Verjonging/’oude’ bomen 

09a Populier 3,47 2,15 1,82 0,33 Verjonging 

10a Populier 9,89 8,47 7,47 1 ‘Oude’ bomen 

11a Populier 2,81 1,92 1,75 0,17 verjonging 

12a Populier 14,74 12,47 4,19 8,28 verjonging 

13a Populier 1,89 1,19 1,19 0 te nat 

14a Populier 22 20 17,72 2,28 
verjonging/’oude’ 
bomen/bosrand 

15a Populier 2,87 1,99 0 1,99 Verjonging 

16a Populier 6,58 5,83 0 5,83 reeds gekapt 

Totaal     97,63 69,05 29,68   

 

BEBOSSINGSWERKEN 

Onder bebossing wordt verstaan ‘de bezetting met bos, door menselijke ingreep of spontaan, van een oppervlakte die 

sinds 50 jaar niet meer met bos bezet was. Het betreft dus nieuw aan te leggen bos’ (Inhoudelijke richtlijnen voor het 

opmaken van een uitgebreid bosbeheerplan, Bos en Groen). 

Er zijn geen oppervlaktes in Berlarebroek die zich lenen voor bebossing. De weinige oppervlaktes die niet bebost zijn, 

betreffen vijvers, waarbij het net de bedoeling is om deze meer open te maken. 

 

BOSBEHANDELINGS- EN VERPLEGINGSWERKEN 

44..11..11  VVRRIIJJSSTTEELLLLIINNGGEENN  EENN  ZZUUIIVVEERRIINNGGEENN  

Zowel in de natuurlijke als in de aangelegde verjongingsgroepen (<20 jaar) zal de bestandsontwikkeling van nabij gevolgd 

worden. Indien nodig zullen er vrijstellingen in de verjongingsgroepen en zuiveringen worden uitgevoerd zodat een meer 

gevarieerde structuur naar boomsoortensamenstelling zich kan ontwikkelen.  
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Vrijstellingen van de natuurlijke en/of kunstmatige verjonging zullen gedurende de eerste 5 jaar gebeuren naar behoefte. 

Bij natuurlijke verjonging dient de eerste zuivering, afhankelijk van de dichtheid, na 5 à 10 jaar uitgevoerd te worden; bij 

kunstmatige verjonging na 10 à 15 jaar, in functie van de boomsoort en afhankelijk van de plantafstand. 

44..11..22  EEXXOOTTEENNBBEEHHEEEERR  

Met enkel Populier als grote aanwezige, blijven er niet veel andere exoten meer over in de boomsoortensamenstelling. 

Hier en daar en dan vooral in de randen komt Amerikaanse vogelkers voor. Voorlopig breidt deze soort zich niet agressief 

uit, maar bij een grotere lichtinval, dus na eindkappen, zou er plaatselijk wel een probleem kunnen ontstaan. Het 

verwijderen van boomexemplaren van Amerikaanse vogelkers kan tegelijk met de eindkappen in de betreffende bestanden 

uitgevoerd worden. Bij de vrijstellingen en zuiveringen kunnen de kleinere exemplaren uitgetrokken of gemaaid worden. 

Aangezien bijna alle bestanden in de komende 20 jaar volledig gekapt worden, kan ook de eventuele uitbreiding van 

Amerikaanse vogelkers in de kiem gesmoord worden. Bestanden waar nu reeds redelijk wat van deze exoot staan en die 

pas over tien jaar of later zullen gekapt worden, moeten in de eerstvolgende jaren wel gemonitord worden zodat kan 

ingegrepen worden indien nodig. Indien de uitbreiding beperkt blijft tot < 10% van de huidige bedekking, kan gewacht 

worden tot de eindkap van het bestand.  

Een andere exoot die in sommige bestanden langs de vijvers voorkomt is een soort bamboe. Waarschijnlijk ooit 

meegekomen met tuinafval of aangeplant door goedbedoelde tuinierders, vormt de bamboe op sommige plaatsen een 

dicht gordijn dat zich gestaag uitbreidt. Voorlopig blijft het beperkt tot enkele matten rondom de vijvers, maar ook hier moet 

via monitoring nagegaan worden of de soort op termijn geen probleem vormt voor de natuurwaarden in het broek.  

 

KAPREGELING 

In de kaptabel, Tabel 25, is per bestand aangegeven wanneer en over welke oppervlakte de eindkappen zullen plaats 

vinden. Op Kaart 4.5 Kapregeling is in kleur aangeduid in welk jaartal de verschillende gedeeltes gekapt moeten worden. 

Er is getracht om opeenvolgende eindkappen in de tijd zoveel mogelijk in ruimte te spreiden, zodat het aanpalende 

bestand reeds enige maturiteit bereikt heeft en reeds een vorm van bescherming kan bieden en eventueel als zaadbron 

kan dienen voor nieuwe verjongingsgroepen. De kaptabel is zodanig opgebouwd dat naast de eigenlijke kaptabel een 

aantal aanvullende gegevens opgenomen zijn om de interpretatie te vergemakkelijken. Zo wordt in de kolom 

‘Opmerkingen’ meestal vermeld of er gedeeltes niet gekapt worden en of er ‘oude’ bomen moeten voorzien worden.  

In het ganse bos worden eindkappen voorzien in de komende 21 jaar. De kaptabel loopt dan ook tot 2027, 2 jaar langer 

dan de officiële beheertermijn van een uitgebreid bosbeheerplan. Gezien het gaat om bestanden met populier wordt 

geopteerd voor een kaalslag. 

Op Kaart 3 Beheerdoelstellingen zijn de verschillende bosdoeltypes aangeduid. Afhankelijk van het beoogde bosdoeltype 

en de mogelijkheden en slaagkansen op terrein wordt na de eindkappen natuurlijke en/of kunstmatige verjonging 

toegepast. Voor de uitwerking hiervan wordt verwezen naar 4.1 Bosverjonging. 

In de gedeeltes die nu reeds kunnen aanzien worden als Elzenbroek is een cyclisch hakhoutbeheer van 15 jaar 

aangeraden. In het noorden van bestand 8 kan dit in de komende beheertermijn reeds worden toegepast. 

Enkele delen komen niet in aanmerking voor exploitatie, op Kaart 3 Beheerdoelstellingen en Kaart 4.5 Kapregeling 

aangeduid als paars gearceerde gebieden. Ongeacht het bosdoeltype en bijhorend beheer dat met de betreffende 

gebieden overeenkomt, zal er niet meer geëxploiteerd worden. De gebieden zijn immers te nat en de houtkwaliteit is 

slecht. In bestand 16a is een beheer van ‘niets doen’ aangewezen wegens de pemanente natte toestand van het terrein. 
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Tabel 25 Kaptabel 

Bestand 
opp vijver 

(ha) 
opp bos 

(ha) 

Hoofdboom-
soorten 

plantjaar 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Opmerkingen 

1 0,9791 1,6817 Po 1970-1974    E                       

2 0 1,2348 Po 1970-1974    E                    deel geen exploitatie 

3 1,028 10,245 Po 1970-1972       E(*)            E(*)      deel geen exploitatie 

4 0,9586 3,1409 wilg/Po 1970-1972       E(*)            E(*)        

5 0,2235 0,8795 

kapvlakte/ 
gemengd LH 

1970-1972                           

6 0,1438 13,7904 Po 1971-1972    E(*)         E(*)   E(*)           

7 0,8963 2,5307 Po 1971-1973    E(*)         E(*)   E(*)           

8 2,6414 10,994 Po 1970-1973          E(*)             E(*) 
oude' bomen, deel geen 
exploitatie 

9 1,3225 2,1495 Po 1970-1973    E                       

10 1,4224 8,4686 Po 1972 E(*)                     E(*)   'oude' bomen 

11 0,8949 1,9162 Po 1972 E                          

12 2,2679 12,4723 

gemengd 
LH/Po 

1980                E(*)         deel geen exploitatie 

13 0,6984 1,191 Po 1980       E(*)                    

14 2,0075 19,995 Po 1973-1974       E(*)   E(*)   E(*)          E(*) bosrand + 'oude' bomen 

15 0,8772 1,9933 Po 1973-1974       E                    

16 6,5795 5,8295 wilg/Po 1985-1990  Niets doen   

                            

                            

Legende                            

                            

Boomsoorten                           

Po Populier                           

LH loofhout                           

                            

Afkortingen                           

E eindkap                           

E(*) eindkap over gedeelte van het bestand, Op Kaart 4.5 is weergegeven ver welke oppervlakte het gaat.                
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BOSEXPLOITATIE 

De natte toestand in Berlarebroek brengt enkele implicaties met zich mee voor de exploitatie: 

Er zijn gebieden die best niet meer geëxploiteerd worden omdat het water er permanent hoog staat; de populieren die er 

staan zijn bovendien niet (meer) van goede kwaliteit. Deze gebieden zijn aangeduid op Kaart 3 Beheerdoelstellingen. 

In de overige drassige en natte gebieden kunnen de populieren wel nog geëxploiteerd worden, maar dan met 

aangepaste machines. Er moet zo weinig mogelijk schade berokkend worden aan de bodem en bestaande vegetatie en 

de stammen moeten naar de dichtstbijzijnde weg worden uitgesleept. Alle openbare wegen en boswegen die doorheen 

Berlarbroek lopen mogen gebruikt worden als exploitatieweg. 

In de verkoopsvoorwaarden  kunnen bijkomende exploitatievoorwaarden worden opgelegd. 

Na de eindkap van de populieren zal er in de eerstkomende 20 jaar niet meer geëxploiteerd moeten worden met zware 

machines in drassige gedeeltes. Het kappen van struiklagen en eventueel afzetten van hakhout zal manueel gebeuren 

waarbij het takhout in de directe omgeving wordt opgestapeld of manueel wordt afgevoerd tot aan de weg. In drogere 

gedeeltes moeten wel vrijstellingen en zuiveringen worden uitgevoerd, maar deze gebeuren ook manueel of met lichte 

machines die de ondergrond niet belasten. 

 

BRANDPREVENTIE 

Gezien de samenstelling van de loofhoutbestanden en het vochtige klimaat is de kans op bosbrand zeer gering tot 

onbestaande. Watervoorraden zijn bovendien overvloedig aanwezig. Daarom worden er voor brandpreventie geen 

specifieke werken uitgevoerd of maatregelen getroffen. 

 

OPEN PLEKKEN 

44..11..33  WWAATTEERRBBEEHHEEEERR  

4.1.3.1 STROMEND WATER 

De Broekse vaart loopt door het bos van noord naar zuid en wordt gevoed door water afkomstig van de Turfput. Het 

debiet wordt geregeld door schotbalken ten noorden van het gebied (bestand 16) en aan het pompstation in de 

Vlietstraat. Momenteel is de Broekse vaart bijna volledig overschaduwd door de boomkronen. Kapping van de populieren 

zal voor meer licht zorgen. De Broekse vaart heeft geen duidelijke bedding aangezien ze hier en daar door de vijvers 

stroomt, de oevers van de vaart zijn bijgevolg afwisselend steil of met een geleidelijke overgang waar de vijvers reeds 

verland zijn. Zowel de steile oevers als de geleidelijke overgangssituaties zijn van belang voor bepaalde (water)vogels.  

4.1.3.2 STILSTAAND WATER 

De vijvers kunnen in twee grote categorieën worden opgesplitst: de visvijvers en de overige vijvers. Voor de visvijvers is 

de inrichting, de bereikbaarheid en de waterkwaliteit van groot belang. De vroegere kweekvijvers staan niet in verbinding 

met de Broekse vaart die enkel bij bij hoge waterstand aflopend is.  

In de meeste vijvers komt momenteel weinig licht door. Door het wegkappen van de populieren aan de vijvers en 

gaandeweg ook de populieren in de rest van het broek, zal er meer licht doordringen en zal de waterkwaliteit verhogen. 

Door de vermindering van bladval en ander organisch materiaal is er immers minder kans op eutrofiëring van het water. 

Soorten die van nature in natte omstandigheden groeien zoals Zwarte els, wilg en Gewone es worden getolereerd, maar 
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er moet over gewaakt worden dat de vijvers niet volledig dichtgroeien. Kappen van de boomopslag is in dit geval ook 

gewenst. Vooral in de visvijvers moet er regelmatig geruimd worden.  

Omdat het vijvercomplex een belangrijke plaats moet worden voor broedende 

en foeragerende vogels zijn een aantal beheermaatregelen vooral hierop 

gericht. Om een geschikte broedplaats te vormen voor verschillende soorten 

vogels is diversiteit in de oeverzone belangrijk. Bijna alle plassen missen 

momenteel verlandingsvegetaties en zijn door hoge bomen en struiken volledig 

geïsoleerd. Het zacht hellend maken van oevers maakt het mogelijk dat op 

korte tot middellange termijn verlandingsvegetaties van Riet en Zeggen 

ontstaan. Door het open karakter (na kapping van bomen en struiken) worden 

de interessante watervogels meestal op vrij korte tijd aangetrokken.  

Figuur 6 Vijver met rondom  Populierenbos 

Zo kan men door het open houden van slikrandjes langsheen de oever de aanwezigheid van Rallen, Blauwborst en 

reigersoorten bevorderen. [Hermy, 1989] Andere vogels zoals Wintertaling, Slobeend en Waterral broeden daarentegen 

liever in goed ontwikkelde oevervegetaties. Eens het riet voldoende is uitgebreid, rijst de vraag hoe het dient beheerd te 

worden. Een homogeen en vitaal rietbestand, verkregen door nu en dan tijdens de winter te maaien, is zeer aantrekkelijk 

voor echte rietbroeders. Een stadium met meer ruigtekruiden op wat drogere bodem biedt meer perspectieven voor 

Rietzanger en Bosrietzanger [Hermy,1989.] Een cyclisch maaibeheer waarbij kleinere stukken met een omloopperiode 

van 2 tot 5 jaar in dewinter gemaaid worden is daarom het meest aangeraden. [Hermy, 1989] Op deze manier wordt 

bosvorming vermeden en is er voldoende variatie in de structuur van het riet voor eventuele broedvogels. Verwacht 

wordt dat elzenstruweel snel zal trachten de oevers in tepalmen. Daarom zal naast het maaien van het riet zoals reeds 

aangehaald ook opkomend elzenstruweel gekapt moeten worden. Het stuk dat nu reeds wordt ingenomen door 

elzenbroek zal niet worden gekapt omdat oudere struikcomplexen in moerassige gebieden interessant zijn voor sommige 

moerasvogels. [Hermy, 1989] 

Door in de vijvers een variatie in diepte te creëren kunnen drijfplanten zoals Gele plomp en Wittewaterlelie gemakkelijker 

groeien.  

Concreet zal een randzone van 5 à 10 m rondom een aantal vijvers gefaseerd gemaaid worden. Dit houdt in dat men 

jaarlijks een deel van de oevers maait in een cyclus van drie jaar, zodat de tijd tussen twee maaibeurten op één plaats 

minimum 3 jaar bedraagt. Riet heeft in het eerste jaar immers nog buigzame halmen, bereikt in het tweede groeijaar 

enige stevigheid en krijgt vanaf het derde jaar de typische stevige structuur. Minimum 3 jaar, want de frekwentie en 

locatie van maaien is afhankelijk van de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de oevers, zodat men mogelijk langer 

dan 3 jaar moet wachten vooraleer dezelfde oever te kunnen maaien. Druk bezochte hengelplaatsen (enkel langs de 

visvijvers dus) kunnen tweemaal per jaar gemaaid worden. De overige oevers kunnen door een aangepast maaibeheer 

evolueren naar rietkragen of Moerasspirearuigte. Voor dit laatste vegetatietype is op kaart 3 Beheerdoelstellingen 

rondom alle vijvers een zone ingetekend, uiteraard is de evolutie van de huidige situatie naar dit type niet overal 

mogelijk, maar afhankelijk van microstandplaatsfactoren. Waar een vegetatie van Moerasspirearuigte wordt nagestreefd 

is het voldoende om driejaarlijks te maaien.  

De drijftillen vergen een aangepast beheer. Drijvende vegetaties worden immers als zeer belangrijke biotopen 

beschouwd: aangezien ze zijn zeldzaam in hun voorkomen. Dikwijls worden op drijftillen Rode lijst plantensoorten 

aangetroffen (website Inbo, natuurtypologie Vlaanderen, Moerassen). De drijftillen in de Turfput werden niet 

geïnventariseerd omdat ze niet toegankelijk waren. We kunnen de situatie in de Turfput wel vergelijken met het 

Donkmeer, waar ook turfontginningen aan de basis liggen van de huidige water/moerasvegetatie: typische 

plantensoorten op de drijftillen op het Donkmeer zijn Moeraswederik, Moerasvaren, Pluimzegge en Wateraardbei 

(website vzw Durme). Zonder aangepast beheer gaat de kruidachtige vegetatie op deze drijftillen over in 

moerasbosvegetatie met houtige opslag. Een maaibeheer met een frekwentie van eens om de 3 à 5 jaar voorkomt 
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vergrassing en houtige opslag. In het verleden kon dit echter enkel uitgevoerd worden bij aanhoudend vriesweer (de 

laatste keer dat er gemaaid kon worden was in 1996). 

De houtige vegetatie die langsheen de oevers groeit, moet regelmatig worden afgezet. Een kapbeheer waarbij om de 6 

jaar een gedeelte wordt afgezet en een totale ‘omloop’ van 12 jaar is aanbevolen. Partiële overschaduwing langs de 

vijverranden is toegestaan, maar de vijvers moeten hun open krakter in grote mate behouden.  

In sommige vijvers zijn nog restanten van houten staketsels en ander bouwwerken. Deze zullen in de komende jaren 

verwijderd worden. 

44..11..44  OOPPEENN  RRUUIIMMTTEE  

Behalve de wateroppervlakken zijn er geen echte open plekken met enige 

natuurwaarde. In bestand 14 is er een grasland aanwezig (zie foto 

hiernaast), maar dit is nog steeds in particuliere eigendom, waardoor over 

het beheer ervan niet kan beslist wordenin dit beheerplan. Niettemin vormt 

het een open plek midden in het bos waar vlinders en insecten bij gebaat 

zijn. Ten noorden van de open plek zijn er enkele rijen bomen en struiken 

aangeplant. De reeds gerealiseerde verjongingsgroepen en de 

terreinomstandigheden na eindkappen kunnen aanzien worden als tijdelijke 

open plekken.   

Figuur 7 Grasland in bestand 14a 

In bestand 5 (zie foto hiernaast) dat in 2000 gekapt werd, zullen er geen nieuwe 

aanplantingen gebeuren, maar wordt er gestreefd naar een Moerasspirearuigte, 

net zoals dit ook beoogd wordt langs enkele oeverranden.  

Aanvankelijk wordt een (meer)jaarlijks maairegime aanbevolen om verruiging 

tegen te gaan en de boomopslag te verwijderen. Vanaf het derde jaar kan, liefst 

gefaseerd, overgegaan worden op een driejaarlijks maairegime.  

 

Figuur 8 Kapvlakte in bestand 5a 

 

BOSRANDEN 

Bosranden (zowel intern als extern) vormen de overgang tussen bos en open terrein. Door zijn vorm, een smalle sikkel, 

is Berlarebroek gevoelig aan invloeden van aanpalende percelen. Bosranden vormen de geschikte oplossing om 

enerzijds de bruuske overgangen te verzachten en anderzijds bescherming te bieden tegen inwaaiing van nutriënten 

vanuit landbouwgebieden. Bovendien vormen ze door hun structuur de ideale habitat voor tal van planten- en 

diersoorten. 

Een bosrand bestaat in het ideale geval uit een mantel en een zoom. Onder een mantel verstaan we een begroeiing van 

struiken aansluitend op de bomen in het bos. De zoom is voornamelijk opgebouwd uit hoge meerjarige en éénjarige 

kruiden en dwergstruiken. Een goede opgebouwde bosrand fungeert in het cultuurlandschap bovendien als buffer tussen 

het laag-dynamische bosmilieu en de intensief beheerde landbouwgrond. Verder dragen bosranden bij aan de regulatie 

van het microklimaat (hoge luchtvochtigheid en luwte). Veel mantelsoorten groeien ook in het bos, maar zijn daar minder 

goed ontwikkeld en bloeien meestal niet. Diverse organismen van zowel het open veld als van het bos benutten de 

bosrand. Figuur 9 geeft een beeld van de doorsnede van een typische bosrand met een mantel- en zoomstructuur.  
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Van nature breidt de mantel zich uit in de richting 

van de zoom en het bos in de richting van de 

mantel: in de beschutting van de struiken vestigen 

zich bomen die de struiken uiteindelijk overgroeien. 

Instandhouding vergt daarom beheer.  

In de nieuwe aanplanting in bestand 12 werden 

langs de randen reeds struiksoorten aangeplant die 

op termijn een dichte struikengordel moeten 

vormen. Ook langsheen de oostrand van het bos 

werden stukken ingeplant met struiken om erosie 

aan de steile randen tegen de tuinen tegen te gaan 

en om de rust langs de vijvers te verhogen. Tot slot 

kunnen de aangeplante struiken ten noorden van 

Figuur 9 Opbouw van de ideale bosrand 

 het grasland in perceel 14 als interne bosrand aanzien worden. Bijkomend zal er aan de zuidkant van perceel 14 een 

bosrand worden aangeplant om het ‘stiltegebied’ nog meer bescherming te bieden tegen al te nieuwsgierige wandelaars. 

Langs de westrand zal bij nieuwe aanplantingen overal een randzone van 15 m voorzien worden voor een 

struikengordel. Afhankelijk van het bosdoeltype en de mogelijkheden voor natuurlijke verjonging zullen soorten vermeld 

in Tabel 23 Aan te planten/ te verwachten boomsoorten, de overgang van bos naar landbouwgebied vormen.  

Het inrichtingsbeheer betreft in eerste instantie dat een strook bos van 15 m breedte wordt gekapt. Het regulier beheer 

voor de mantelvegetatie zal er in bestaan dat om de zes jaar niet gewenste opschietende struiken in grote mate zullen 

worden verwijderd. Dit dient zeker te worden toegepast voor exoten zoals Amerikaanse vogelkers en populier.  

In de mantelstrook zal complete verbossing worden voorkomen door om de 10 - 15 jaar een gedeelte van de opslag te 

kappen. Waar exoten zoals Amerikaanse vogelkers in de bosrand voorkomen, worden deze gericht gekapt, waardoor 

inheemse houtige gewassen worden bevoordeeld. Door hierbij voldoende bedekking van de boomlaag te houden 

(schaduw), krijgen exoten weinig kans om opnieuw  te gaan domineren. Door eens per jaar ten dele in de buitenste rand 

van de mantel te maaien (zone 3 m), komt een zoom tot ontwikkeling.   

 

SPECIFIEKE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN FLORA EN FAUNA 

44..11..55  SSPPEECCIIFFIIEEKKEE  MMAAAATTRREEGGEELLEENN  TTEERR  BBEESSCCHHEERRMMIINNGG  VVAANN  FFLLOORRAA    

De meeste maatregelen die dienen om de flora te beschermen werden reeds aangehaald. Hieronder worden nog eens 

kort de belangrijkste maatregelen herhaald: 

• Het vernatten van het ganse gebied met het beperken van de waterschommelingen moet de ontwikkeling en 

uitbreiding van freatofyten ten goede komen 

• Het streven naar Moerasspirearuigte langsheen de oeverranden en in bestand 5 

Vorig jaar werden reeds inspanningen gedaan om een Dotterbloemvegetatie die in het beginstadium verkeerde, alle 

kansen tot ontwikkeling te bieden. Dotterbloemhooiland komt voor op matig voedselrijke natte grond die ‘s zomers 

oppervlakkig uitdroogt (zodat er zuurstof aan de wortels komt, anders zeggen of riet) en die niet of weinig (zandgrond) 

bemest wordt. Voldoende licht is een bijkomende eis. Op een oppervlakte van enkele aren in het zuiden van bestand 8 

(zie Kaart 3 Beheerdoelstellingen, deel ten westen van de bosweg in de rode arcering) komt Dotterbloem voor, maar bij 

de aanplant werden de greppels open gemaakt om het perceel te ontwateren en werd Gewone es aangeplant. Er zijn 
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goede potenties voor Dotterbloem-vegetatie (de soort stond er al in de zomer van 2004). Intussen werd een gedeelte van 

de essen op dit perceel reeds gekapt zodat er meer licht doordringt, hetgeen een voorwaarde is voor de optimale 

ontwikkeling van een Dotterbloemvegetatie. Op een paar maanden tijd werd het perceel echter gedomineerd door 

rietvegetatie. De greppels zullen niet meer open gehouden worden, zodat het water blijft staan. Het beheer van de 

vegetatie omvat een jaarlijks maaibeheer van 1x (sept) of in nog minder ontwikkelde stadia 2x (juni, sept) per jaar  

44..11..66  SSPPEECCIIFFIIEEKKEE  MMAAAATTRREEGGEELLEENN  TTEERR  BBEESSCCHHEERRMMIINNGG  VVAANN  FFAAUUNNAA  

Ook voor de aanwezige fauna werden de meeste maatregelen reeds aangehaald. Specifiek voor de soorten in kader van 

het Vogelrichtlijngebied ‘Durme en Middenloop van de Schelde’ worden volgende maatregelen getroffen: 

• Voor moerasvogels zoals Roerdomp, Woudaapje en Blauwborst:  

o Grotere structuurvariatie in de inrichting van de vijvers. 

o Open kappen van de oevers, zodat verlandingssituaties kunnen ontstaan. 

o Aanleggen van rietkragen met gefaseerd maaibeheer (broedplaats, foerageerplaats). 

o Vlakker maken van oevers (gunstig voor de meeste moerasvogels). 

o De aanwezigheid van open plekken tussen de vegetatie en verruigde rietvelden zijn ideaal voor 

Blauwborst. 

o  (o.a. gunstig voor Blauwborst, Roerdomp en Woudaapje). 

o Door een minimum waterpeil in de zomer aan te houden wordt verdroging tegen gegaan (gunstig voor 

de meeste watergebonden vogels). 

o Na een inventaris van de visstand, zouden enkele vijvers met een minimale bezetting van roofvissen 

(eventueel door afvissing) worden voorbehouden zodat watervogels hun jongen ongehinderd kunnen 

grootbrengen. 

• De Slobeend komt reeds in groten getale voor in de omgeving van Berlarebroek. Ondiep water met 

modderzones en weelderige oevervegetatie genieten zijn voorkeur. In de winter zoekt de soort zijn heil in open 

water en grote vijvers, zoals het Donkmeer. 

• Voor roofvogels zoals de Bruine en Blauwe kiekendief: 

o Een groot rustgebied voor voldoende schuil- en broedgelegenheid zoals de recreatievrije zone zijn 

voor deze soorten van belang. 

o Beperkte waterpeilschommelingen verminderen de verstoring van de nestplaats. 

o Lijnvormige elementen zoals rietkragen worden gebruikt bij het foerageren (Bruine kiekendief). 

o Kapvlaktes zijn mogelijke broedplaatsen voor de Blauwe kiekendief. 

• De IJsvogel is er reeds vrij goed vertegenwoordigd. De aanwezigheid van traag stromend, helder, ondiep water 

met voldoende vis, dekkingsmogelijkheden en zitplaatsen, in samenspel met zachte stevige oevers in de 

omgeving zijn voor deze soort de ideale biotoop. 

• Een bijkomende maatregel om broed- en schuilgelegenheid voor vogels te creëren is het sparen van populieren 

met klimopbegroeiing. Deze komen voor in de bestanden 3, 4 en 5. 
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• Op termijn zullen de Canadapopulieren gekapt worden. In de nabijheid van de plassen kunnen zich 

moerasbossen ontwikkelen evenals hooilanden hiertussen. Specifieke vogelpopulaties gebonden aan deze 

biotoop zullen zich dan opnieuw vestigen. 

In kader van de Habitatrichtlijn zullen volgende ingrepen voor de Kamsalamander een positief effect hebben op de 

populatie: 

• In bestand 12 (jonge aanplant) werd bij de ruiming van de centrale greppel ervoor gezorgd dat de oevers 

werden afgevlakt en dat er centraal een soort kleine poel werd aangelegd. 

• Beperkte waterpeilschommelingen zullen ervoor zorgen dat in de meeste ondiepe plassen en poelen permanent 

water blijft staan, hetgeen een basisvereiste is voor de voortplanting. 

• Een verhoogd waterpeil (dat de laatste jaren reeds gehanteerd wordt) zorgt voor een uitbreiding van de habitat 

aangezien meer poelen zullen ontstaan en de Kamsalamander een dicht netwerk aan poelen prefereert. 

Het visstandbeheer van de vijvers zal afzonderlijk worden onderzocht en geëvalueerd, buiten het kader van dit 

bosbeheerplan. Toch kunnen volgende ingrepen al een positief effect hebben: 

• In de vijvers in bestand 11 werden vistrappen ingericht en over de volledige lengte van de visvijvers werden 

plasbermen aangelegd. 

• De vijvers zullen zodanig ingericht worden dat de niet overal even diep zijn zodat er betere paaiplaatsen 

ontstaan voor bepaalde vissoorten. 

• De inrichting van geleidelijke oeverovergangen met een gevarieerd maaibeheer langs de oevers zodat er meer 

paai- en broedplaatsen ontstaan. 

 

DOOD HOUT EN OUDE BOMEN 

De cijfers over de gewenste hoeveelheid dood hout in een bos lopen sterk uiteen; van 5 à10 m³/ha in beheerde bossen 

tot 15 à 30 m³/ha voor extensief beheerde bossen (Ammer, 1991). In de criteria voor duurzaam bosbeheer (Mina-raad, 

1998) wordt een hoeveelheid dood hout van 4 % op bosniveau vooropgesteld, zo goed mogelijk gespreid over alle 

dimensies en passend binnen het beheerplan (Beheervisie Openbare bossen, Afdeling Bos en Groen). Aangezien bijna 

de volledige houtopstand van populier zal gekapt worden en vervangen door gemengde loofhoutbestanden, is de 4 %-

regel slechts op zeer lange termijn van toepassing in Berlarebroek. 

In onderstaande tabellen zijn de gegevens over staand en liggend dood hout in Berlarebroek weergegeven. De 

gegevens over staand dood hout zijn afkomstig van de proefvlakmetingen, hetgeen impliceert dat er, hoewel geen 

staande dode bomen aanwezig in het proefvlak, wel dode bomen in het bestand aanwezig kunnen zijn.  

Tabel 26 Opgemeten staand dood hout 

Boomsoort Stamtal/ha Grondvlak/ha Volume/ha Omtrek 

Populier 0,77 0,17 1,91 zeer dik 

Amerikaanse vogelkers 21,01 0,14 0,99 dun 

Populier 1,99 0,04 0,36 dun 

Zwarte els 4,36 0,04 0,20 dun 

Boskers 3,20 0,02 0,12 dun 

Amerikaanse eik 2,37 0,01 0,04 dun 

Vlier 5,96 0,03 0,01 dun 

Sporkehout 4,78 0,02 0,00 dun 
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Behalve één dode populier stelt het opgemeten staand dood hout niet veel voor. Integendeel tot wat de meetgegevens 

dus doen vermoeden zijn er echter wel vrij veel, veelal gegroepeerde, dode populieren aanwezig. De meeste van deze 

exemplaren staan aan de rand of in de vijvers en zijn door zuurstofgebrek aan de wortels gedeeltelijk of volledig 

afgestorven. Daarnaast staan er ook groepen dode populieren verspreid over de bestanden. Waar deze een gevaar 

betekenden voor de recreanten, werden ze gekapt. Zo werd er in 2005 in bestand 6a een groep Populieren langsheen 

de bosweg gekapt. Waar de dode bomen geen gevaar vormen voor recreanten, zijnde overal behalve op een strook van 

30 m langsheen de bospaden, kunnen deze op stam blijven tot zolang ze gekapt worden.  

Specifiek zullen de dode bomen in en langs het water in de mate van het mogelijke gekapt en uitgesleept worden om 

eutrofiëring van het water tegen te gaan. Een grote hoeveelheid afgestorven organisch materiaal verhoogt immers de 

zuurtegraad van het water. In de overige delen kunnen dode bomen die na exploitatie nog overeind staan behouden 

blijven.  In de delen waar niet meer geêxploiteerd zal worden tenslotte zullen uiteindelijk alle populieren bijdragen aan de 

fractie dood hout, aangezien het moerasachtige gebieden betreft waar exploitatie van populier niet rendabel is.  

Tabel 27 Gegevens over liggend dood hout per bestand 

Bestand 20cm<omtrek<60cm, stuks/ha 60 cm<omtrek<120cm, stuks/ha 120cm<omtrek, stuks/ha 

01a 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

02a 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha 1-3 stuks/ha 

03a 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha 1-3 stuks/ha 

04a 5-100 stuks/ha 11-30 stuks/ha 1-3 stuks/ha 

05a 5-100 stuks/ha 11-30 stuks/ha >3 stuks 

06a 5-100 stuks/ha 11-30 stuks/ha 1-3 stuks/ha 

07a 5-100 stuks/ha 11-30 stuks/ha 1-3 stuks/ha 

08a 5-100 stuks/ha 11-30 stuks/ha 1-3 stuks/ha 

09a 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha 1-3 stuks/ha 

10a >100 stuks/ha 11-30 stuks/ha >3 stuks 

11a 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha 1-3 stuks/ha 

12a 5-100 stuks/ha 11-30 stuks/ha 1-3 stuks/ha 

13a 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha geen 

14a 5-100 stuks/ha 11-30 stuks/ha >3 stuks 

15a 5-100 stuks/ha 11-30 stuks/ha 1-3 stuks/ha 

16a 5-100 stuks/ha 1-10 stuks/ha 1-3 stuks/ha 

Uit de bestandsbeschrijvingen blijkt dat een groot deel van de dode populieren inderdaad reeds omgevallen zijn en in de 

meeste gevallen liggen te rotten in het water. De kleinere stukken zijn dikke takken of kroonhout dat afgebroken is en 

verspreid over de bestanden een voedingsbodem voor saprofieten vormt. Het kroonhout blijft na exploitatie liggen, tenzij 

in of langsheen de beek en vijvers, waar het verwijderd dient te worden en eventueel kan opgestapeld worden aan de 

rand van het bestand. Het vormt dan een natuurlijke barrière om al te nieuwsgierige recreanten op de boswegen te 

houden. Een andere optie is het verhakselen van het kroonhout zodat het kan gebruikt worden tussen de jonge 

aanplantingen om onkruidgroei tegen te gaan. Hoewel deze maatregel vrij kostelijk is, biedt het een tijdelijke oplossing 

voor de anders noodzakelijke en arbeidsintensieve vrijstellingen in de verjongingsgroepen 

Ook oude bomen dragen bij tot structuurvariatie en zijn van vitaal belang voor een groot aantal planten en dieren. 

Bovendien waarderen recreanten vooral oude bestanden. Als richtlijn werd bij de criteria duurzaam bosbeheer en de 

FSC-criteria 10 bomen per ha voorgesteld. Dit aantal is echter afhankelijk van de afmetingen van de bomen, zodat het 

aantal kan dalen indien 10 bomen meer dan 10 % van het bestandsgrondvlak uitmaken.   

Zoals reeds eerder aangehaald bestaan er geen ‘oude’ bomen in Berlarebroek. Het bekomen van dood hout, maar 

vooral oude bomen is een kwestie van tijd. Daarom wordt volgende werkwijze voorgesteld. Om dood hout te bekomen 

wordt niet gewerkt met het ringen van bomen. Dit leidt tot onnatuurlijke situaties. In de komende jaren zullen per bestand 
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enkel kwijnende bomen, door de bliksem getroffen bomen etc. op stam gehouden worden en niet systematisch 

verwijderd worden indien ze geen gevaar vormen voor de recreant. Omdat het voorlopig enkel om populieren gaat, zal er 

vooral in de nieuw aan te leggen loofhoutbestanden op termijn aandacht moeten besteed worden aan de diversificatie en 

het behoud van ‘oude bomen’ Op die manier kan op een geleide manier gekomen worden tot voldoende dood hout en 

oude bomen, zonder de stabiliteit en gezondheidstoestand van de bestanden te hypothekeren. 

 

BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT DE 

TOEGANKELIJKHEID 

44..11..77  PPLLAANN  WWEEGGEENNNNEETT  

Doorheen de bestanden 2, 3, 6, 8, 10 en 12 loopt van noord naar zuid een wandel- en fietspad, ruiters of gemotoriseerd 

verkeer is hier niet toegelaten. Op alle dwarswegen tussen deze bestanden, behalve op een gedeelte tussen 10 en 12 

zijn wandelaars en fietsers ook toegelaten. Om ook ruimte te bieden voor ruiters zijn de paden (dwarswegen) tussen 6 

en 8, 8 en 10 en tussen 12 en 14 open voor ruiters. Gemotoriseerd verkeer is nergens toegestaan. Georganiseerde 

mountainbiketours, evenals georganiseerde wandeltochten moeten toestemming vragen aan het bosbeheer. Op Kaart 

4.12 zijn al deze wegen met codes aangeduid. 

Er is parkeergelegenheid tussen de bestanden 9 en 11, 13 en 15 en aan de zuidelijke kant van bestand 1. Aan bestand 

9 is een infobord met een plan van het bos geplaatst. Dit bord moet aangepast worden aan de nieuwe situatie. Een 

tweede infobord met bosplattegrond aan het wandelpad bij de zuidelijke ingang van bestand 6 moet ook aan fietsers en 

wandelaars die van daaruit het bos betreden informatie bieden. 

De opengestelde visvijvers in de oostelijke bestanden zijn te voet toegankelijk voor hengelaars. 

Er moeten duidelijke signalisatieborden worden aangebracht om de recreanten in goede banen te leiden. Zo is een 

informatief bord over het hoe en waarom van een ‘stiltegebied’ (bestand 14, 15), geplaatst op de grens tussen de 

bestanden 12 en 14 nuttig om recreanten in te lichten over de beheerdoelstellingen en ingrepen in het bos. Ook andere 

ingrepen zoals de aanleg van verjongingsgroepen en de bedoeling van de grootschalige bosomvormingen kunnen 

worden aangekaart, zodat de bosbezoeker op de hoogte wordt gesteld en kan wennen aan een langzaam veranderend 

bosbeeld. 

Een toegankelijkheidsreglement is toegevoegd in Bijlagen. 

 

44..11..88  SSPPEEEELLZZOONNEESS  

Er zijn geen gebieden die in aanmerking komen voor een speelzone. 

 

44..11..99  RREECCRREEAATTIIEEVVEE  IINNFFRRAASSTTRRUUCCTTUUUURR  

Op de parking wordt één vuilbak geplaatst met een beperkt volume zodat grote afvalverpakkingen of vuilzakken er niet in 

kunnen gedeponeerd worden. Langsheen de visvijvers staan er op geregelde afstanden (minstens 1 per bestand en op 

druk beviste vijvers minstens 2) vuilbakken die eveneens enkel geschikt zijn voor klein afval. In bestand 12a staan twee 

tafels met banken die kunnen gebruikt worden om te pic-nicken  In de rest van het bos worden geen vuilbakken, noch 

pic-nicgelegenheden geplaatst aangezien het niet de bedoeling is om recreanten aan te trekken in dit gebied. 

Het ‘arboretum’ in bestand 12 a bestaat uit een verzameling van allerhande inheemse loofboomsoorten en struiken. Het 

is de bedoeling dat dit in educatieve rondleidingen kan gebruikt worden. 
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De wandelwegen moeten onderhouden worden, aangezien ze anders onbegaanbaar worden. De verharding bestaat uit 

zand of een ander halfverhardingsmateriaal. 

 

De toegang tot een hengelvijver is te voet mogelijk via de bestaande 

voetpaden, destijds door de huurders van de visvijvers gebruikt. Dit 

voetpadennet vertrekt aan de dwarswegen, verbindt en loopt langs de vijvers. 

Er moet aan de vijvers een duidelijke signalisatie komen om aan te duiden of 

het al dan niet om een hengelvijver gaat. Houten geverfde paaltjes aan elke 

vijver werden in het verleden reeds gebruikt voor dit doel. 

Een aangepast toegankelijkheidsreglement (zie Bijlage 6.6, Figuur 

Toegankelijkheid) moet aan de ingang van het bos verschijnen. 

Figuur 10 Hengelaar in Berlarebroek 

 

BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT DE JACHT 

Er is geen jacht toegestaan in Berlarebroek. 

 

BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT DE VISSERIJ 

Volgende vijvers zijn als hengelvijver weerhouden: 

• De vijvers in de bestanden 1, 5, 7, 11 en 13  

• In bestand 9 zijn enkel de meest zuidelijke vijver en de meest noordelijke vijver bevisbaar 

• In bestand 4 zijn enkel de oostelijke vijvers bevisbaar 

• 1 vijver in bestand 15 

De vijvers zijn aangeduid op Kaart 4.12 

De andere wateroppervlakken zijn geen visvijvers. In bestand 9 zijn 3 vijvers niet meer bevisbaar, aangezien er in het 

verleden een vervuiling van de ondergrond werd vastgesteld. 

Hengelaars moeten in het bezit zijn van een visverlof.  

Langs de oevers wordt de vegetatie op regelmatige tijdstippen gemaaid. Het is aanbevolen om de meest toegankelijke 

gedeeltes en daardoor meest gebruikte hengelplaatsen twee maal per jaar te maaien. Voor het beheer van de houtige 

vegetatie wordt verwezen naar 4.8.1 Waterbeheer. 

 

BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN 
NIET-HOUTIGE BOSPRODUCTEN 

Niet van toepassing. 
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BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT CULTUURHISTORISCHE 
ELEMENTEN 

Om het oude gebouw met de pompinstallatie aan het Schuitje te beschermen en de evolutie nar broekbos beter te 

garanderen, mag het waterpeil aan het Boshuis Schuitje niet boven het winterpeil uitstijgen. Dit winterpeil werd destijds in 

overleg met Monumenten en Landschappen (nu: Agentschap voor Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, onroerend erfgoed) 

vastgelegd (omschreven in een beheersnota uit 1982) en is controleerbaar aan de “poutrel boshuis”. 

In deze beheernota wordt als minimum zomer- en winterpeil het volgende aangehaald: 

Minimum zomerpeil: “bovenkant poutrel” (+- 20 cm hoger dan “onderkant poutrel”) 

Minimum en maximum winterpeil: 20 cm hoger dan “bovenkant poutrel” 

Tan opzichte van T.A.W. (Tweede Algemene Waterpassing) betekent “bovenkant poutrel”: 0,07+m T.A.W. 

 

BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT DE 

MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE 

44..11..1100  BBOOSSBBEEHHEEEERR  

Door de omvorming van homogene populierenbestanden op relatief korte termijn, zal de bufferfunctie in de komende 20 

jaar sterk verstoord worden, maar verwacht wordt dat een inheemse boomsoortenmengeling die meer 

standplaatsgechikt is een grotere bescherming vormt voor de aanwezige natuurwaarden en de potentie voor uitbreiding 

ervan nog zal versterken.  

Bovendien bepaalt het streven naar de potentieel natuurlijke bosdoeltypes in Berlarebroek de uitbreiding, ontsnippering 

en bescherming van het habitattype ‘alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior’. 

44..11..1111  WWAATTEERRBBEEHHEEEERR  

Door de nauwe relatie tussen Berlarebroek, het Donkmeer en de zandwinning DDS is de kwantitatieve en kwalitatieve 

bescherming van het water in het broek onderhevig aan invloeden van buitenaf en beslissingen die buiten de 

bevoegdheid van het bosbeheer vallen. Alle betrokken instanties moeten samenwerken om de waterhuishouding in het 

gebied zo optimaal mogelijk in te richten. 

De lozingspunten in het gebied moeten zo snel mogelijk gelokaliseerd worden. Een overleg met het gemeentebestuur in 

2007 moet voor structurele oplossingen zorgen. 

 

 BEHEERMAATREGELEN EN RICHTLIJNEN MET BETREKKING TOT DE 

WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE 

Alle lopende onderzoeken in Berlarebroek in de toekomst kunnen voortgezet worden in de komende jaren. Steeds moet 

het Bosbeheer op de hoogte gebracht worden van terreinbezoeken en metingen waar de recreatieve paden verlaten 

worden en waar dus een aparte toelating voor vereist is om de werken uit te voeren. Drastische ingrepen zoals 

reliëfwijzigingen, veranderingen in de waterhuishouding of excessieve verstoring van flora of fauna zijn niet toegelaten. 

Kortom, bij de uitvoering van de projecten moet gelet worden op het respecteren van de beheerdoelstellingen die in dit 

beheerplan geformuleerd worden. 
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 WERKEN DIE DE BIOTISCHE OF ABIOTISCHE TOESTAND  VAN HET BOS WIJZIGEN 

(ARTIKEL 20, ARTIKEL 90, 96 EN 97 VAN HET BOSDECREET ) 

Er zijn geen bijkomende werken die de (a)biotische toestand van het bos wijzigen. 

PLANNING, MONITORING EN EVALUATIE 

44..11..1122  PPLLAANNNNIINNGG  VVEERRJJOONNGGIINNGG  

Zoals beschreven onder4.1 Bosverjonging zal de kunstmatige verjonging plaatsvinden in het jaat volgend op de eindkap 

of het jaar nadien. In de gebieden waar natuurlijke verjonging beoogd wordt, zal 3 à 5 jaar gewacht worden vooraleer 

kunstmatige verjonging wordt aangewend. De keuze tussen natuurlijke of kunstmatige verjonging is afhankelijk van de 

standplaats en het daaraan gerelateerde bosdoeltype, zoals weergegeven in Tabel 23. Op Kaart 3 is het bosdoeltype 

weergegeven waarop men zich kan baseren voor de ruimtelijke planning van de aanplantingen.  

De planning van de verjongingsgroepen in de tijd wordt in onderstaande tabel weergegeven als een zone van 3 jaar 

(groen gekleurd) volgend op de eindkap (E voor eidnkap, E* voor gedeeltelijke eindkap), waarbij in het geval van 

welslagen van de natuurlijke verjonging uiteraard geen effectieve ‘aanplantingen’ meer dienen te gebeuren. In bestanden 

waar geen aanplantingen aan de orde zijn, zoals bestand 5a en 16a, zijn blanco gelaten. Natuurlijke verjonging wordt 

hier al dan niet behouden, afhankelijk van het beheerdoeltype.  

Tabel 28 Planning van de verjonging 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zowel bij natuurlijke als bij kunstmatige verjonging dient deze te worden opgevolgd. Twee jaar na de aanplanting of de 

vestiging van de natuurlijke verjonging zal nagegaan worden of de beoogde soorten aanwezig zijn en welke bedekking 

ze bereiken. Indien de gewenste soorten niet voldoende verjongen of zich niet vestigen of handhaven, kan worden 

ingeboet. Men moet echter steeds rekening houden met de (veranderende) terreincondities (verhoogde of fluctuerende 

waterstand) en avalueren of het niet beter is om over te stappen op een alternatieve beheervorm (ruigte, moeras, ander 

bosdoeltype,…) die meer geschikt is in de gegeven omstandigheden. De eerste 3 jaar na de vestiging van de verjonging 

zullen er vrijstellingen doorgevoerd worden en op 5, 10 en 15-jarige leeftijd (afhankelijk van de wijze van verjonging –NV 

of KV-, de beoogde soorten en de dichheid) zullen er zuiveringen worden uitgevoerd. 

44..11..1133  PPLLAANNNNIINNGG  EEXXOOTTEENNBBEEHHEEEERR  

Het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers kan tegelijk met de eindkappen in de betreffende bestanden worden 

uitgevoerd. De zaailingen en de struiken die nadien opnieuw uitschieten zullen bij de vrijstellingen en zuiveringen worden 

verwijderd. 

Bestand

Hoofdboom-

soorten 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

1 Po E

2 Po E

3 Po E(*) E(*)

4 wilg/Po E(*) E(*)

5 kapvlakte

6 Po E(*) E(*) E(*)

7 Po E(*) E(*) E(*)

8 Po E(*) E(*)

9 Po E

10 Po E(*) E

11 Po E

12

gemengd 

LH/Po E(*)

13 Po E(*)

14 Po E(*) E(*) E(*) E(*)

15 Po E

16 wilg/Po
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Momenteel is de bedekking van Amerikaanse vogelkers niet problematisch voor de verjonging van andere soorten. 

Zowel de uitbreiding van Amerikaanse vogelkers als Bamboe moet echter jaarlijks worden opgevolgd, zodat bij een 

sterke uitbreiding (>10% op basis van bedekkingsgraad) kan ingegrepen worden. 

44..11..1144  PPLLAANNNNIINNGG  EENN  MMOONNIITTOORRIINNGG  OOVVEERRIIGGEE  WWEERRKKEENN  

Tabel 29 Planningstabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beheermaatregel Tijdstip Opmerking Evaluatie en monitoring

Planning vijverbeheer

Visvijvers ruimen jaarlijks
ruimen van de vijvers: takken en ander 

organisch afval verwijderen 
jaarlijkse evaluatie is voldoende

Hengelplaatsen maaien jaarlijks 2x/jaar in mei en september

Overige vijvers - ruimen

ruimen van de vijvers: takken,  organisch 

afval en restanten bouwwerken 

verwijderen 

Overige vijvers - oevers
oevers minder steil maken na eindkap 

Po in betreffende bestand

Vijvers - maaien variabel

doel: Moerasspirearuigte: '07-'10: 

jaarlijks;vervolgens om de 3 jaar doel: 

rietvegetatie: jaarlijks 1/3 van de 

toegankelijke oevers

Vijvers - struiken
struikvegetatie afzetten in de 

mantelvegetatie rond vijvers

Vijvers - kapbeheer om de 12 j afzetten boomvormende exemplaren

Bosrandbeheer

Kappen van randbomen

bestand 14 2007

Aanplanten/inboeten

bestand 14 2008-2009

aanplanten en jaar nadien inboeten 

indien bosrand niet voldoende dicht is 

met gewenste soorten

bestaande bosranden 2007
inboeten indien bosrand niet voldoende 

dicht is met gewenste soorten

Maaien zoom

alle bosranden jaarlijks vanaf tijdstip realisatie bosrand

Kappen struiken

alle bosranden 6-jaarlijks vanaf tijdstip realisatie bosrand

Afzetten hakhout

alle bosranden 12-jaarlijks vanaf tijdstip realisatie bosrand

hat jaar na aanplant of inboeten: 

groeien soorten goed, andere 

soorten gunstiger? 

afh. van  

toegankelijkheid

Bij E Po, vervolgens 

om de 6 jaar

door een geleidelijke stijging van 

het waterpeil zullen steeds meer 

struiken in het water komen te 

staan; het einddoel is de vijvers 

open te houden en een 

Moerasspirea/rietvegetatie te 

verkrijgen met bosrand als 

overgang naar bos
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66  BBIIJJLLAAGGEENN  

LIJST MET AFKORTINGEN 

BESTANDSKENMERKEN 

FICHES DENDROMETRISCHE OPNAMES 

VERWERKING VEGETATIEOPNAMES 

ADVIES VAN HET INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD 

TOEGANKELIJKHEIDSREGLEMENT 

6.7 OPMERKINGEN EN ANTWOORDEN N.A.V. OPENBAAR ONDERZOEK 
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6.1  LIJST MET AFKORTINGEN 

 ALGEMENE TERMEN 

HH  hooghout 

hH  hakhout 

LH  loofhout 

NH  naaldhout 

 

 BOOMSOORTEN 

Naaldhout 

Pc  Corsikaanse den 

L  Lork 

Loofhout 

zE  Zomereik 

wE  Wintereik 

Be  berk 

B  Beuk 

Hb  Haagbeuk 

bK  Boskers of Zoete kers 

tKa  Tamme kastanje 

gEd  Gewone esdoorn 

nEd  Noorse esdoorn 

spA   Spaanse aak 

gEs  Gewone es 

Meid  Meidoorn 

Ro  Robinia 

rI  Ruwe iep 

gI  Gladde iep 

Li  Linde 

wLi  Winterlinde of Kleinbladige linde 

zLi  Zomerlinde of Grootbladige linde 

Spork  Sporkehout 

Lijst  Lijsterbes 

Haz  Hazelaar 

Po  Populier 

cPo  Cultuurpopulier 

rPo  Ratelpopulier 

grAb  Grauwe abeel 

wAb  Witte abeel 

Wi  wilg 

wWi  Waterwilg of Boswilg 

gWi  Grauwe wilg 

sWi  Schietwilg 

zwEl  Zwarte els 
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6.2 BESTANDSKENMERKEN 

66..11..11  OOVVEERRZZIICCHHTTSSTTAABBEELL  BBEESSTTAANNDDSSKKEENNMMEERRKKEENN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestand Hoofdboomsoort Plantjaar Omschrijving Bedrijfsvorm
Mengings-

vorm

Sluitings-

graad

Bestands-

type

1a populier 1970-1974

HH: Po; Onderetage: NV van Po en Vlier

Rij geknotte waterwilgen langs onverhard pad.

<25% bedekking op bestandsopp, dus met water inbegrepen, anders >75%.

Hooghout Homogeen > 75 % LH

2a populier 1970-1974
HH: Po; Veel windval

Onderetage: meeste wilg (S caprea x S. cinerea), beetje vlier
Hooghout Homogeen 50 % - 75 % LH

3a populier 1970-1972

HH: Po; Onderetage: nattere gedeeltes: Zwarte els, Boskers, Vlier  en vooral wilg, sporadisch 

Meidoorn

Sluitingsgraad zonder waterpartijen.

Hooghout Homogeen > 75 % LH

4a wilg/populier 1970-1972

HH: Po; Onderetage: Wi, Zwarte els, gEd, Vlier en enkele Be

NV van voorla wilg, Zwarte els, veel riet

Aanplanting Zwarte els en Lijsterbes

Hooghout Homogeen > 75 % LH

5a kapvlakte kapvlakte
Bestand net gekapt

Rond de vijver: wilg, Zwarte els, Berk, Boskers, enkele Ep, gEd en Sleedoorn.
Te Bepalen NVT NVT TB

6a populier 1971-1972
HH: Po: Onderetage: Vlier

Nat: Zwarte els, Boskers, Wilg spp, sporadisch gEd, zE, Meidoorn, Spork en Appel (cv)
Hooghout Homogeen > 75 % LH

7a populier 1971-1972

HH: Po; Onderetage: Wilg spp, enkele Ep, Vlier, Meidoorn, Boskers, Zwarte els, Spork, 

sporadisch gEd en Lijsterbes, Gelderse roos, enkele rosa spp

Kvgroep: Zwarte els (7j oud)

Kv langs vijver: Spaanse aak, Meidoorn, Gelderse roos, Sleedoorn, Boskers, Ha

Hooghout Homogeen > 75 % LH

8a populier 1970-1973

HH: Po (21-40), in het N stukje Zwarte els, in het Z: KV Es, zE en Zwarte els langs gracht

Onderetage: Boskers, Wilg, Zwarte els, enkele meidoorns, Vlier en Spork, 1 appel in het N 

(cv)

Hooghout Groepsgewijs > 75 % LH

9a populier 1970-1973

HH: Po; Onderetage: Vlier, Boskers, Zwarte els, Wilg

Langs vijver: Zwarte els, Wilg, Meidoorn, KV van Sleedoorn en Lijsterbes

Opm: omdat hier geen proefvlak gelegd werd en het bestand bijna volldeig uit water bestaat, 

is de sluitingsgraad op <25% geze

Hooghout Homogeen < 25 % LH

10a populier 1972
HH: Po; Onderetage: meeste Boskers en Zwarte els, ook veel vlier, wilg, enkele Meidoorns, 

Kardinaalsmuts en Spork. Vrij dichte struiklaag.
Hooghout Homogeen > 75 % LH

11a populier 1972

HH: Po, enkele Treurwilgen langs vijvers en enkele Ep, maar bijna volledig water

Onderetage: vooral Zwarte els

randen vijver en pad: meidoorn, Sleedoorn, aVk, bK, Spork, Lijst, Wilg

KV: Zwarte els, Meidoorn, Lijsterbes, Sleedoorn, Hazelaar, Gelderse ro

Hooghout Homogeen < 25 % LH

12a populier 1980

HH, langs oosten van weg: Po onderetage: bK, Haz, Vlier, sporadisch Hulst, beetje gEd en 

Spork, ook bamboe en Liguster aanwezig (beide aangeplant).

Veel ribes. Houtstapels, verschillende nestkasten.

Westelijk deel: deels arboretum, deels speelweide met 

Hooghout Groepsgewijs 50 % - 75 % LH

13a populier 1980

Opm: <25% sluitingsgraad over ganse bestand, anders >75%.

HH: Po met onderetage van Vlier, Wilg, Zwarte els, Boskers, sporadisch gEd en enkele Be

KV: Hazelaar, Gelderse roos, Boskers, Be, Zwarte els, Sleedoorn en Liguster

NV: Wilg, Zwarte els, Bosker

Hooghout Homogeen < 25 % LH

14a populier 1973-1974

HH: Po en enkele aE in onderetage in het N

Onderetage: nat: Zwarte els, Vlier, Wilg, Boskers

droger: Vlier, sporadisch kardinaalsmuts, meidoorn, Boskers, 1 Peer (cv) en 1 Mispel

stuk KV: Spaanse aak, gEs, zE en bK

Langs pad: Liguster en bamboe.

Hooghout Homogeen > 75 % LH

15a populier 1973-1974

HH: Po, onderetage: Zwarte els, Wilg en sporadisch gEd

KV: Gelderse roos, Hazelaar

NV: Sleedoorn, Boskers

Langs vijver: Meidoorn, Sleedoorn, nZwarte els, Spork en Lijsterbes

Noordelijk deel: deel jongere Po, ongeveer 10 m breed. Rij Ep van 25 j.

Hooghout Homogeen > 75 % LH

16a wilg 1985-1990 

Grootste gedeelte van het bestand is een vijver, sluitingsgraad <25%, zonder vijver >75%. 

Vooral wilg en Zwarte els gemengd met Vlier.

KV aan de rand van zE, Zwarte els en Sleedoorn. 

NV van meidoorn in de rand.

Hakhout Stamsgewijs > 75 % LH
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66..11..22  FFIICCHHEESS  BBEESSTTAANNDDSSKKEENNMMEERRKKEENN  
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6.3 FICHES DENDROMETRISCHE OPNAMES 
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6.4 VEGETATIEOPNAMES 

66..44..11  TTAANNSSLLEEYY--GGEEGGEEVVEENNSS  

Tabel met enkel de freatofyten in de Tansley’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latijnse naam Nederlandse naam veg.laag freatofyt T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17

Alnus glutinosa Zwarte els bl F . f . o . . . . . . . . . . . . .

Cardamine pratensis Pinksterbloem kl V r . . . . . . . . . . . . . . . .

Carex acuta Scherpe zegge kl W . . . . r . . . . . . . . . . . .

Carex acutiformis Moeraszegge kl W . . . . f . . . . . . . . . . . .

Carex paniculata Pluimzegge kl W . . . . . r . f o f a . . . . . .

Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge kl W . . . . r . . . . r . r r r r . .

Carex remota IJle zegge kl V . . . . . . . . . . . r r . . . .

Carex riparia Oeverzegge kl W . . . f r . . . . . . . r r . . .

Ceratophyllum demersum Grof hoornblad kl H . . . . . . . . . . a . . . . . .

Cirsium oleraceum Moesdistel kl W r . . . . . . . . . . . . . r . .

Cirsium palustre Kale jonker kl V o . . r r r . o r r r . . r o . r

Epilobium hirsutum Harig wilgeroosje kl F . . . . r . . r . . . . . . . . .

Epilobium parviflorum Viltige basterdwederik kl F . . . . . . . . . . . r . . . . .

Equisetum fluviatile Holpijp kl W . . . r . . . . . . . . r . . . .

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid kl F . . . . . . . r r . r r . r r r o

Filipendula ulmaria Moerasspirea kl F . . . . . . . . . . . r r . . . .

Galium palustre Moeraswalstro kl W . . . . . . . . . . . . r . r . .

Glyceria fluitans Mannagras kl W . . . . r . . . . . . . r . . . .

Glyceria maxima Liesgras kl W . . f . . . . . . . . . lf r . . .

Iris pseudacorus Gele lis kl W r . . . . . . r . r r r r r . . .

Juncus effusus Pitrus kl V f . . . . . . . . . . r r r . . o

Lemna minor Klein kroos kl H . . . . r . . . . r o r . r . . .

Lotus uliginosus Moerasrolklaver kl V . . . . . . . . . . . . r r o . r

Lycopus europaeus Wolfspoot kl W . . . . r . . r . . r . r r r . .

Lysimachia nummularia Penningkruid kl V . . . . . . . . . . lf . . . r lf .

Lysimachia vulgaris Grote wederik kl V . . . . . r . . . . . o . . . r .

Lythrum salicaria Grote kattestaart kl F . . . . . r . r r r r o r r r . .

Mentha aquatica Watermunt kl F . . . . . . . . . . f . lf . . . .

Myosotis laxa (subsp. cespitosa) Zompvergeet-mij-nietje kl W . . . . . . . . . . . . r . . . .

Nuphar lutea Gele plomp kl H . . . . r . . . . . . . f . . . .

Nymphaea alba Waterlelie kl H . . . . . . . . . . . . r . . . .

Oenanthe aquatica Watertorkruid kl W . . . . . r . . . . . . . . . . .

Phalaris arundinacea Rietgras kl V . . . r . . . . . . . r o . . . .

Phragmites australis Riet kl W . . . o f a . . f o f . . . . . o

Polygonum amphibium Veenwortel kl V . . . . . . . . . . . . . r . . .

Polygonum hydropiper Waterpeper kl V . . . . . r r . . . . . . r . r .

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes kl V . . . . . . . . . . . . . . lo . .

Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem kl W . . . . . . . . . . r . . . . . .

Rorippa amphibia Gele waterkers kl W . . . . . . . . . . . r . . . . .

Rumex hydrolapathum Waterzuring kl W . . . . r . . r . r r . r r . . .

Scirpus sylvaticus Bosbies kl F . . lf . . . r . . r . r lo lo . . .

Scrophularia auriculata Geoord helmkruid kl W . . o . . . . . . r . . r . . . .

Scutellaria galericulata Blauw glidkruid kl F . . . . . . . . . . . . r . . . .

Stellaria aquatica Watermuur kl F . . . . r . o . r r . . r . . . .

Symphytum officinale Gewone smeerwortel kl V o . o r . . r . . r o f . r . . o

Valeriana officinalis Echte valeriaan kl V . . . . . . . . . . . . . . . r .

Veronica beccabunga Beekpunge kl W . . . . . . . . . . . . r . . . .

Viburnum opulus Gelderse roos sl V . . . . . . . . . . . . . . . . r

Freatofyten in de tansley-opnames -Berlarebroek
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66..44..22  BBRRAAUUNN--BBLLAANNQQUUEETTGGEEGGEEVVEENNSS  
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66..44..33  SSYYNNOOPPTTIISSCCHHEE  TTAABBEELL  PPEERR  LLOOKKAAAALL  BBOOSSTTYYPPEE  

Latijnse naam Nederlandse naam Vegetatielaag 1P 1B 2P 2B 3P 3B 4P 4B 

Populus x canadensis Canadapopulier b 96 4 80 3         

Prunus avium Zoete kers b 24 1 13 +     33   

Prunus serotina Ame vogelkers b 24 + 13 +         

Quercus robur Zomereik b 12 + 7           

Quercus rubra Ame eik b 8 + 7           

Salix caprea Boswilg b 4 + 7 +         

Fraxinus excelsior Gewone es b 4 +         33 4 

Sambucus nigra Gewone vlier b 4 3             

Salix cinerea Grauwe wilg b 4 1             

Betula pendula Ruwe berk b 4               

Alnus glutinosa Zwarte els b     40 2         

Salix Wilg (G) b     13 +         

Sambucus nigra Gewone vlier s 68 1 67 +     33   

Ribes rubrum Aalbes s 44 + 60 1     33   

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn s 32   7           

Prunus avium Zoete kers s 16 + 7 +         

Prunus serotina Ame vogelkers s 12   7 +         

Quercus robur Zomereik s 12 +         33 4 

Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes s 12               

Prunus padus Vogelkers s 8               

Salix Wilg (G) s 4   47 1         

Alnus glutinosa Zwarte els s 4   40 2     33   

Salix caprea Boswilg s 4               

Populus x canadensis Canadapopulier s 4 +             

Corylus avellana Hazelaar s 4 +             

Frangula alnus Sporkehout s 4               

Rubus fruticosus Gewone braam s 4               

Ribes uva-crispa Kruisbes s     7           

Viburnum opulus Gelderse roos s         100 4     

Fraxinus excelsior Gewone es s             33 4 

Urtica dioica Grote brandnetel k 96 3 100 3 100   33 4 

Glechoma hederacea Hondsdraf k 72 1 67 1 100   33   

Symphytum officinale Gewone smeerwortel k 64   53       67   

Galium aparine Kleefkruid k 60 1 60 +         

Juncus effusus Pitrus k 48   40       67   

Rubus fruticosus Gewone braam k 44 1 53           

Cirsium palustre Kale jonker k 36   27       67 1 

Athyrium filix-femina Wijfjesvaren k 32   47       33   

Epilobium hirsutum Harig wilgeroosje k 28   7       33   

Dryopteris dilatata Brede stekelvaren k 24   27           

Stellaria media Vogelmuur k 20   13           

Ranunculus repens Kruipende boterbloem k 20 + 7 2         

Geranium robertianum Robertskruid k 16   20           

Prunus serotina Ame vogelkers k 16   13           

Rumex obtusifolius Ridderzuring k 16               

Angelica sylvestris Gewone engelwortel k 12   40       33   

Rubus caesius Dauwbraam k 12 + 20 +     33   

Dryopteris filix-mas Mannetjesvaren k 12   7           

Carex Zegge (G) k 12               

Lolium perenne Engels raaigras k 8   27           

Ranunculus ficaria Speenkruid k 8   20           

Phalaris arundinacea Rietgras k 8 + 13       33 2 

Phragmites australis Riet k 8   7   100 2 33   

Calystegia sepium Haagwinde k 8 1 7   100 2     

Eupatorium cannabinum Koninginnekruid k 8   7       100 1 

Cirsium arvense Akkerdistel k 8   7       33   
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Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes k 8   7           

Lythrum salicaria Grote kattestaart k 8               

Galeopsis tetrahit Gewone hennepnetel k 8               

Lycopus europaeus Wolfspoot k 4   20       33   

Cardamine pratensis Pinksterbloem k 4   20           

Heracleum sphondylium Gewone bereklauw k 4   13   100       

Callitriche Sterrekroos (G) k 4   13           

Filipendula ulmaria Moerasspirea k 4   7       33   

Galium palustre Moeraswalstro k 4 + 7       33   

Arctium lappa Grote klit k 4   7           

Alliaria petiolata Look-zonder-look k 4 + 7           

Geum urbanum Geel nagelkruid k 4   7 +         

Carex remota IJle zegge k 4   7           

Hypericum perforatum Sint-Janskruid k 4   7           

Lamium album Witte dovenetel k 4   7           

Hedera helix Klimop k 4   7           

Stachys sylvatica Bosandoorn k 4           33   

Lemna minor Klein kroos k 4           33 + 

Acer pseudoplatanus Gewone esdoorn k 4               

Arum maculatum Gevlekte aronskelk k 4               

Iris pseudacorus Gele lis k 4               

Taraxacum Paardebloem (G) k 4               

Scrophularia nodosa Knopig helmkruid k 4               

Sambucus nigra Gewone vlier k 4 2             

Ribes rubrum Aalbes k 4               

Poa nemoralis Schaduwgras k 4               

Lamium purpureum Paarse dovenetel s.l. k 4               

Hypericum hirsutum Ruig hertshooi k 4               

Equisetum palustre Lidrus k 4               

Epilobium ciliatum Beklierde basterdwederik k 4               

Crataegus monogyna Eenstijlige meidoorn k 4               

Lysimachia vulgaris Grote wederik k     27       33   

Solanum dulcamara Bitterzoet k     27           

Glyceria maxima Liesgras k     13 +     33   

Stachys palustris Moerasandoorn k     7   100       

Scirpus sylvaticus Bosbies k     7   100       

Cirsium oleraceum Moesdistel k     7       67   

Mentha aquatica Watermunt k     7           

Valeriana repens Echte valeriaan k     7           

Callitriche stagnalis Gevleugeld sterrekroos k     7           

Rumex hydrolapathum Waterzuring k     7           

Rorippa amphibia Gele waterkers k     7           

Carex acutiformis Moeraszegge k     7           

Prunella vulgaris Gewone brunel k     7           

Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie k     7           

Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge k     7           

Epipactis helleborine Brede wespenorchis k     7           

Aegopodium podagraria Zevenblad k     7           

Calamagrostis canescens Hennegras k     7 +         

Carex sylvatica Boszegge k     7           

Holcus lanatus Gestreepte witbol k     7           

Veronica beccabunga Beekpunge k     7           

Holcus mollis Gladde witbol k         100       

Lysimachia nummularia Penningkruid k             33 + 

Caltha palustris Dotterbloem k             33   

Frangula alnus Sporkehout k             33   

Calamagrostis epigejos Duinriet k             33   

Tussilago farfara Klein hoefblad k             33   

Poa palustris Moerasbeemdgras k             33   



 BIJLAGEN   

 BOSBEHEERPLAN BERLAREBROEK 02BGO73  

           

Legende b = boomlaag                   

  s = struiklaag           

  k = kruidlaag           

  P = presentie           

  B = bedekking           

bosypes 
1 = Brandnetel-
Vlierenbos           

  2 = Ruigt-Elzenbos           

  3 = verjongingsgroepen met Gelderse roos en riet        

  4 = verjongingsgroepen met zwarte els en dottergraslandsoorten         
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6.5 ADVIES VAN HET INSTITUUT VOOR NATUURBEHOUD 
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6.6 TOEGANKELIJKHEIDSREGLEMENT 
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OPMERKINGEN EN ANTWOORDEN N.A.V. OPENBAAR ONDERZOEK 

Het openbaar onderzoek werd gestart met een info-avond voor geïnteresseerden in het gemeentehuis te Berlare op 

9/11/2006. Een lijst van aanwezigen is bij ingesloten. Het beheerplan lag vanaf dan een maand ter inzage op de 

Houtvesterij te Gent en bij de milieudienst in het gemeentehuis. In die periode konden schriftelijke opmerkingen gemaakt 

worden. 

Hieronder worden deze opmerkingen gegroepeerd per onderwerp en er wordt telkens een antwoord geformuleerd. In 

bijlage zitten de originele opmerkingen.  

Waterpeil in Berlarebroek: 

Vraag: Kan er rekening gehouden worden met een (maximale) waterstand zodat de aanpalende en verder afgelegen 

woningen die onder invloed staan van het broek geen waterschade lijden bij verhoging van het peil in Berlarebroek? 

Antwoord: In het Beheerplan wordt er een minimumpeil omschreven dat in de winter dient aangehouden te worden. In 

feite is dit ook het maximumpeil. De norm ”20 cm hoger dan bovenkant poutrel” geldt dus als het maximumpeil het ganse 

jaar door. Tot op heden werd dit peil ook als maximum gehandhaafd, dus ten opzichte van het huidige maximum 

waterpeil zal er geen verhoging meer zijn in de toekomst. Natuurlijk zijn er schommelingen mogelijk bij hevige regen en 

kan het enkele dagen duren eer het water gezakt is tot het maximumpeil. Dit werd ook aangepast in de tekst.  

Broekse vaart 

Vraag: Herstel van de Broekse vaart als werkelijk mooie afzonderlijke waterloop zoals weleer.  

Antwoord: gezien de doelstelling om de visvijvers te behouden en gezien het voorgestelde beheer is afgestemd op het in 

stand houden van de huidige situatie waarbij de Broekse vaart niet is afgesneden van de vijvers, is het niet de bedoeling 

om de Broekse vaart te herstellen als afzonderlijke waterloop. 

Vijvers en vijverranden: 

Vraag: Kunnen de achtergebleven bouwwerken (staketsels in hout en golfplaten) ook verwijderd worden? 

Antwoord: Het is inderdaad ook de bedoeling dat bij de ruiming van de vijvers en het beheer rondom de vijvers de 

achtergebleven bouwwerken worden opgeruimd. Het item werd opgenomen in de Planningtabel. 

Vraag: Minder dicht struikgewas en een vrije strook achter de aanpalende woningen zodat er beter gemaaid kan worden 

en de mogelijkheid voor aangelanden om zelf in het onderhoud van de aanpalende berm te voorzien. 

Antwoord: Via het maaibeheer (2x/jaar) wordt de onkruidgroei langs de grens met de aanpalende bewoners beperkt. De 

overhangende takken van struiken worden 1x/jaar in de winter gesnoeid. Plaatselijk zullen zichtassen naar de vijvers 

worden open gehouden. Het is niet de bedoeling dat aangrenzende bewoners beheerwerken uitvoeren in het 

domeinbos. 

Storting van afval en vraag naar sanering 

Vraag: Zou men niet beter overgaan tot sanering bij het kappen van de populieren zodat Berlarebroek eindelijk verlost 

zou zijn van het afval? 

Antwoord: De verontreinigingsproblematiek in het Berlarebroek is onderwerp geweest van talrijke onderzoeken die 

resulteerden in een oriënterend en uiteindelijk een beschrijvend bodemonderzoek, conform de bepalingen van het 

bodemsaneringsdecreet.   

Als eindresultaat oordeelde de OVAM dat er, gelet op de kenmerken van de bodem en de functies die deze vervult, geen 

sprake is van een historische bodemverontreiniging die een ernstige bedreiging vormt. Er zijn geen verdere maatregelen 

(= bodemsanering) noodzakelijk.  
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De OVAM stelde enkel dat eventueel grondverzet ter hoogte van de verontreinigde zone(s) dient te gebeuren onder 

leiding van een erkende bodemsaneringsdeskundige. In het bosbeheerplan is een dergelijk grondverzet alvast niet 

opgenomen; ook bij de houtexploitatiewerzaamheden komt dit niet voor (er wordt immers niet ontstronkt bij velling). 

Problematiek waterpeil Donkmeer tegenover broek als buffergebied. 

Vraag: Er zou in samenspraak moeten geregeld worden dat het waterpeil in het Donkmeer tijdens de zomer hoog 

genoeg is en er in de winter geen wateroverlast is in Donkmeer en Eendenkooi. 

Antwoord: Het bosbeheer is steeds bereid om rond de tafel te gaan zitten om voor dit probleem in samenspraak met alle 

partijen een oplossing te vinden. 

Tijdspanne tussen het kappen van bomen en het heraanplanten 

Vraag: Hoeveel tijd is er tussen het kappen van bomen en de heraanplant? 

Antwoord: Op p 52 onder 4.1 Bosverjonging staat het volgende geschreven: “Het verjongingsschema is afhankelijk van 

de kapregeling, maar vermits het de bedoeling is om in de komende 20 jaar bijna alle populieren te kappen, zal er 

getracht worden om de beplantingen of eventuele maatregelen voorafgaande aan het natuurlijke-verjongingsproces uit te 

voeren in de 2 jaren volgende op een eindkap. …In de gebieden waar natuurlijke verjonging beoogd wordt, zal 3 tot 5 

jaar gewacht worden om de natuurlijke verjonging een kans te geven zich te vestigen en te handhaven. Indien dit na 3 tot 

5 jaar geen bevredigende resultaten oplevert, kan overgegaan worden tot kunstmatige verjonging. 

Beheer bestand 5 

Vraag: Voorstel om bomen aan te planten om geluidsoverlast van verkeer te verminderen en om sluikstorten te 

beperken. 

Antwoord: Er werd geopteerd om niet opnieuw bomen aan te planten omdat enerzijds het perceel te nat is voor 

hoogstammige bomen, maar vooral omdat er uit de vegetatiekundige analyse is gebleken dat dit gebiedje zich mits 

aangepast beheer kan ontwikkelen tot een waardevolle moerasspirearuigte. Om deze vegetatie te bereiken moet er 

echter om de 3 jaar gemaaid worden zodat de boomopslag zich niet kan ontwikkelen. Het probleem van sluikstorten is 

volgens de boswachter echter niet groter geworden nadat de populieren gekapt zijn; hoewel het natuurlijk een probleem 

blijft dat dient aangepakt te worden.  

Toegankelijkheid Halfmaanstraat 

Vraag: Is er voor landbouwverkeer nog een mogelijkheid om de Halfmaanstraat als doorgang te gebruiken? 

Antwoord: Jawel, voor de aangrenzende achtergelegen grondgebruikers zal de Halfmaanstraat als doorgang kunnen 

gebruikt worden voor gemotoriseerd verkeer. Er zal in samenspraak met de landbouwers naar een praktische oplossing 

gezocht worden om de doorgang te verzekeren. 

Toegankelijkheid 

Correctie: In de tekst werd verkeerdelijk het pad tussen 6 en 8 als enkel voor ruiters toegankelijk vermeld. Dit is een 

vergissing en werd inmiddels aangepast.  

Vraag: het toelaten van voetgangers en fietsers op de noord-zuid-verbinding mag niet impliceren dat hierbij een 

eventuele verbreding van de paden zou toegestaan zijn.  

Antwoord: Binnen het kader van het bosbeheerplan zullen er nergens paden in het bos verbreed worden. De huidige 

breedtes blijven behouden en de wegen worden indien nodig verhard met zand of een ander verhardingsmateriaal. 


