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1 Statuut
1.1

Datum van erkenning of aanwijzing

De volledige beboste eigendom van het Vlaamse Gewest, genaamd domeinbos “De Heirnisse”, werd
bij Besluit van 27 augustus 1999 door de Minister voor Leefmilieu en Landbouw aangewezen als
bosreservaat met een oppervlakte van 76 ha 38 a 89 ca.
Een afschrift van dit besluit bevindt zich in bijlage1. Het reservaat gedeelte bestaat uit één grote
aaneengesloten oppervlakte en enkele meer geïsoleerde percelen, van het geheel afgescheiden door
de Weimanstraat en de vaart van Stekene.
De aanwijzing van de bosreservaten door de minister, op voordracht van de woudmeester en de
adviescommissie bosreservaten, gebeurt op basis van de volgende criteria:
1. De wetenschappelijke waarde voor onderzoek: studie van spontane of gerichte natuurlijke
processen, van bedrijfsvormen, bosbouwsystemen, enz…
2. De huidige ecologische waarde of de ecologische potenties.
3. De representativiteit voor de betreffende bosgemeenschappen en een spreiding binnen de
verschillende bosgemeenschappen in Vlaanderen.
4. De buffercapaciteit tegen nadelige externe invloeden.
5. Een oppervlaktecriterium.
Volgende argumenten kunnen aangehaald worden voor de erkenning als bosreservaat:
-

-

-

-

-

De belangrijkste bostypes hier vertegenwoordigd zijn de stikstofrijke variant van het alluviaal
elzenbos en het zomereiken-beukenbos. Het eerste bostype wordt op Vlaams niveau beschouwd
als zeer zeldzaam (Kuijken, 1999). Over het algemeen werd dergelijk bostype omgezet naar
populierenaanplantingen. Het zomereiken-beukenbos wordt aangeduid als zeldzaam voor
Vlaanderen.
De nattere gedeelten van het gebied zijn een zeldzaam voorbeeld van het bostype Essene
Olmenbos. De Durme was tot aan het begin van de 20 eeuw immers een belangrijke
getijdenrivier met frequente winteroverstromingen. Ook nu de Durme een ‘regenbeek’ geworden
is, vinden er in deze natuurlijke depressie nog occasioneel winteroverstromingen plaats.
De bosontwikkeling vindt plaats op een zeldzaam en kalkrijk substraat: alluvium met gyttja, tevens
een gunstige ondergrond voor de natuurlijke verjonging.
Het bos is voldoende groot om te voldoen aan het oppervlaktecriterium voor integrale reservaten
van de aanwezige bostypes. Vandekerkhove (1998) stelt volgende minimum structuurarealen
voorop: ruigtekruiden-elzenbos en kalkrijk elzenbroek 20 ha, Essen-Olmenbos 10 ha. Voor het
rijker Zomereiken-Berkenbos wordt 40ha vooropgesteld, een oppervlakte die hier net niet gehaald
wordt. Ook de compacte vorm van het boscomplex is in deze een pluspunt.
De aanwezige structuur met grote hoeveelheden dood hout en halfopen struweelvegetaties zijn
gunstig voor de ontwikkeling van een interessante fauna en flora. Een verdere spontane
ontwikkeling zal leiden tot een diversificatie naar soorten en leeftijdsklassen van de boomlaag.
De avifaunistische waarde is verder ook afhankelijk van de rust die er heerst.
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Art. 25 van het Bosdecreet bepaalt dat voor elk bosreservaat binnen de 3 jaar na aanwijzing een
beheerplan dient opgemaakt te worden. Dit document betreft het beheerplan voor “De Heirnisse”. Nog
steeds volgens dit artikel dient het beheerplan rekening te houden met het doel dat met de oprichting
van het bosreservaat wordt nagestreefd.
Dit beheerplan volgt de inhoudstafel opgenomen in het uitvoeringsbesluit betreffende de
1
bosreservaten .
Dit beheerplan werd opgesteld voor een periode van 20 jaar.

1

Besluit van de Vlaamse Regering van 20 januari 1993 tot vaststelling van regelen betreffende
aanwijzing of erkenning en het beheer van de bosreservaten (B.S. 27.05.1993)
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2 Identificatie van het bos
2.1

Eigendom en identiteit van het bos

De Heirnisse is sinds januari 1992 in het bezit van de Vlaamse overheid en wordt dus beheerd door
de Afdeling Bos en Groen, Houtvesterij Gent. De grenzen van het geografisch gebied de Heirnisse,
dat begrensd wordt door de vaart van Stekene, de Weimanstraat, de Molenaarsdreefbeek en de
Moervaart, komen niet helemaal overeen met de grenzen van het bosreservaat de Heirnisse. Enkele
percelen akkerland en weiland van het gebied de Heirnisse zijn niet in de reservaatsperimeter
opgenomen. Bovendien ligt een perceel ten noorden van de vaart van Stekene wel binnen de
perimeter, maar behoort het niet tot het gebied de Heirnisse. Het gaat om een populierenaanplant en
een vochtige ruigte, genaamd “den Brandt”. Hetzelfde geldt voor twee percelen bos die ten oosten van
de Weimanstraat gelegen zijn. Zij liggen binnen de reservaatsperimeter maar behoren strikt genomen
tot het aangrenzende gebied “Fondatie”. In de volgende tekst wordt met “De Heirnisse” steeds het
gehele bosreservaat bedoeld.

2.2

Kadastraal overzicht

Het bosreservaat “De Heirnisse” omvat de volgende kadastrale percelen:
e
Sint-Niklaas 10 afdeling Sectie D: 306, 307, 309, 310, 311, 313, 317/deel, 317/02/deel,
318/deel, 319, 319/02, 320, 321, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 334, 335, 341, 341/02,
342/02, 343, 344, 345, 345/02, 346, 346/02, 347, 348, 349, 350, 351/02, 352, 361, 367,
368/deel, 369/deel, 370, 371a/deel, 372, 373a/deel, 374, 375a/deel, 381, 431, 432a/02, 433/02,
459, 460, 461, 462, 463a, 463b, 351a, 351b, 377a, 378a, 379a, 380a, 434b/deel, 365a, 376a,
401a, 312b, 316/deel, 322a, 323a, 325a, 332a, 333a, 336a, 340a, 342a, 308t, 433a en 619a.
De bestanden 1 en 2 bevinden zich op grondgebied van de gemeente Stekene en dragen volgende
kadastrale nummers:
e
Stekene 4 afdeling Sectie E:
Bestand 1: 619 (deel), 621 a (deel)
Bestand 2: 619 (deel), 620, 621 a (deel)
Deze percelen zijn niet opgenomen in het Besluit van de Vlaamse regering, maar werden wel
opgenomen in de perimeter van het reservaat.
Het bestand 4b ligt niet binnen de perimeter, maar zal hierin opgenomen worden via een uitbreiding,
vandaar dat het beheer van dit bestand verder wel besproken zal worden.
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2.3

Administratieve en geografische situering

2.3.1 Administratieve situering
Deelgemeenten:
Gemeenten:
Arrondissement:
Provincie:
Houtvesterij:

Boswachter:

Sinaai, Stekene
Sint-Niklaas, Stekene
Sint-Niklaas
Oost-Vlaanderen
Houtvesterij Gent
Gebr. Van Eyckstraat 4-6
9000 Gent
Vercauteren Marc
Spoorwegwegel 43
9190 Stekene

(situatie jan. 2002)

2.3.2 Geografische situering
Het gebied “De Heirnisse” strekt zich uit van 51°09 ’45” tot 51°10’30” NB en 3°59’30” tot 4°00’30” OL.
Het bosreservaat De Heirnisse is grotendeels gelegen op het grondgebied van de Stad Sint-Niklaas,
meer bepaald deelgemeente Sinaai en deels op grondgebeid van de gemeente Stekene (bestanden 1
en 2).
De Heirnisse is bereikbaar vanuit Sinaai, via de Weimanstraat. De algemene situering op schaal
1:25.000 is weergegeven op Kaart 1.
Wat waterlopen betreft vormt de Moervaart de westelijke grens van het reservaat en de vaart van
Stekene gedeeltelijk de noordelijke grens. De Molenaarsdreefbeek stroomt ten zuiden van het gebied.
In het noorden en het zuiden wordt het reservaat omgeven door landbouwgrond. Ten oosten liggen
percelen bos (Fondatie) en eveneens landbouwgrond. Ten westen liggen de bossen van Vettemeers.
(zie Kaart 1).

2.3.3 Traditioneel landschappelijke situering
Volgens de traditioneel landschappelijke situering van het structuurplan Vlaanderen (1993) ligt De
Heirnisse in het traditioneel landschap “Moervaartdepressie”. Dit landschap behoort tot de
hydrografische hoofdstructuur en sluit aan bij de Durme en de beneden Schelde. In het noorden wordt
het begrensd door de dekzandrug Maldegem-Stekene en in het oosten door de Gentse kanaalzone.
Waar sterke bemaling afwezig is, komen vlakke, natte depressies voor met weinig bewoning en
talrijke bossen. Het betreft hier overwegend populierenbossen. Toch komen ook weidse vergezichten
voor.
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Met de publicatie van de Landschapsatlas (2001) kwam een nieuw instrument in het landschapsbeleid
tot stand, dat niet alleen de waardering van landschappen op een uniforme wijze doorvoert, maar die
tegelijk ook een verfijning betekent van de afbakening van de traditionele landschappen in het
structuurplan.
In de landschapsatlas worden relictlandschappen en ankerplaatsen onderscheiden. Een relictzone is
een gebied waarin de landschappelijke structuren (cultuurelementen zoals bewoning, wegen,
percelering) op een herkenbare manier bewaard zijn gebleven. Ankerplaatsen zijn gebieden waar
complexen bewaard zijn van verschillend erfgoedelementen die een duidelijke samenhang vertonen.
Ze hoeven niet noodzakelijk de elementen te bevatten die typisch zijn voor het traditionele landschap
waartoe ze behoren, maar ze bezitten wel een uitgesproken identiteit. Ankerplaatsen kunnen dus ook
buiten een relictzone voorkomen.
De Moervaartdepressie werd in de landschapsatlas ook aangeduid als relictzone. Binnen dit
relictlandschap werd het complex van de Heirnisse, Vettemeersbos, Fondatie en Kruiskapel
aangeduid als ankerplaats.
De relictwaarde schuilt voornamelijk in het feit dat historische landschapsstructuren hier bewaard
gebleven zijn. Het patroon van de middeleeuwse ontginningen is nog terug te vinden, de percelering
stemt nog in belangrijke mate overeen met hetgeen op de kaart van Ferraris teruggevonden kan
worden, in het bijzonder voor de Heirnisse.
De erfgoedwaarde van het gebied schuilt vooral in de geomorfologische betekenis geassocieerd met
de dekzandrug. Cultuurhistorisch gebeurde via de Moervaart veentransport van Zeeland (Axel, Hulst)
naar Gent. Ook in de Moervaartdepressie zelf vond veenexploitatie plaats.
De belangrijkste bedreiging, relevant voor het gebied omheen de Heirnisse, is de kunstmatige
waterbeheersing. De verlaging van het grondwaterpeil heeft in het verleden reeds de omzetting van
hooilanden naar akkers en weilanden mogelijk gemaakt. De intensievere landbouw brengt ook een
hogere bemestingsdruk met zich mee. De verlaging van het grondwaterpeil betekent ook een
bedreiging van het voorkomen van moeraskalk. De moeraskalk dreigt te ontbinden als het milieu te
droog wordt, hetgeen een onomkeerbaar proces is.

2.4

Bestemming volgens gewestplan

Het grootste gedeelte van het bosreservaat valt onder de bestemming reservaatgebied. De twee
percelen ten noorden van de vaart van Stekene, evenals de percelen ten oosten van de
Weimansstraat zijn landschappelijk waardevolle agrarische valleigebieden met ecologisch belang. De
percelen ten zuiden van de Molenaarsdreefbeek tenslotte zijn landschappelijk waardevol agrarisch
gebied. Dit is weergegeven op Kaart 2. Volgens het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 zijn
binnen deze gebieden volgende bestemmingsvoorschriften van toepassing:
-

-

Natuurreservaat of natuurgebieden met wetenschappelijke waarde: dit zijn de gebieden die in hun
staat bewaard moeten worden wegens hun wetenschappelijke of pedagogische waarde. In deze
gebieden zijn enkel de handelingen en werken toegestaan, welke nodig zijn voor de actieve of
passieve bescherming van het gebied.
Agrarisch gebied: deze zijn bestemd voor landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere
bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke
gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een
integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven.
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-

-

Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven mogen slechts
opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een
woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. Deze regeling
geldt niet voor uitbreiding van bestaande bedrijven.
Landschappelijk waardevol gebied: gebieden waar bepaalde beperkingen gelden met het doel het
landschap te beschermen of aan landschapsontwikkeling te doen. In deze gebieden mogen alle
handelingen en werken worden uitgevoerd die overeenstemmen met de in grondkleur aangegeven
bestemming, voor zover zij de schoonheidswaarde van het landschap niet in gevaar brengen.
Gebieden met ecologisch belang: hier gelden gelijkaardige bepalingen als voor het
landschappelijk waardevol gebied, zij het gericht op het bewaren van de oorspronkelijke ecologie
van het gebied.

De procentuele verdeling over deze drie klassen is als volgt:
- Reservaatgebied:
82%
- Landschappelijk waardevol agrarisch gebied
met ecologisch belang, valleigebied:
15%
- Landschappelijk waardevol agrarisch gebied:
3%

Dienstencentrum voor Bosbouw
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2.5

Ligging in of nabij speciale beschermingszones

2.5.1 Geklasseerd landschap
Niet van toepassing.

2.5.2 Europese beschermingszones
Op Europees niveau wordt getracht een coherent ecologisch netwerk uit te bouwen, het Natura 2000
netwerk. De kerngebieden van dit netwerk worden gevormd door speciale beschermingszones: de
Vogelrichtlijngebieden en Habitatrichtlijngebieden. De verantwoordelijkheid voor de afbakening van de
gebieden ligt bij de lidstaten zelf.
De Heirnisse is niet gelegen in een vogelrichtlijngebied.
De Heirnisse is wel gelegen in habitatrichtlijngebied. Met de aanduiding van habitatrichtlijngebieden
beoogt men de instandhouding of het herstel van representatieve typen natuurlijke habitats en
habitats van een aantal specifieke soorten. Het kan hierbij zowel gaan om land- als om waterzones
met bijzondere geografische, abiotische en biotische kenmerken, en die zowel geheel natuurlijk als
halfnatuurlijk kunnen zijn. Habitatrichtlijngebieden maken dan ook een belangrijk deel van het Natura
2000 –netwerk uit.
In 2001 werden in navolging van de richtlijn 92/43/EEC (Habitatrichtlijn) in Vlaanderen een aantal
bijkomende habitatrichtlijngebieden afgebakend. De omgeving van de Heirnisse werd opgenomen in
het gebied BE230005 - bossen en heiden van Zandig Vlaanderen. Deelgebied nr. 8 waartoe de
Heirnisse behoort, strekt zich uit over delen van de gemeenten Sint-Niklaas, Lokeren, Stekene en
Moerbeke (zie kaart 3).
Het behoud en/of herstel van volgende habitats wordt met de aanduiding van dit gebied nagestreefd:
2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen
3130 Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met Littorella- of Isoëtesvegetatie of met éénjarige vegetatie op drooggevallen oevers (Nanocyperetalia)
3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamium of Hydrocharition
4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
4030 Droge heide (alle subtypen)
6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem (Eu-molinium)
6430 Voedselrijke ruigten
9120 Beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum)
9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum
9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten
91E0 Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion-glutinosa-incanae).
De in vet aangeduide habitats worden aangetroffen in de Heirnisse. Het Quercion robori-petraea kan
gerangschikt worden onder type 9120.
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Met de aanduiding als habitatrichtlijngebied werd ook de (her)ontwikkeling van bepaalde habitattypes
beoogd. Voor het deelgebied waartoe de Heirnisse behoort, zijn dit:
− kalkmoeras of alkalisch laagveen (type 7230)
− laaggelegen schraal hooiland (type 6510).
Bij de motivatie voor de aanduiding van dit gebied wordt ook het voorkomen van kalk-elzenbroek
vermeld, een bostype dat niet als dusdanig in bijlage I van de habitatrichtlijn terug te vinden is, maar
gerekend kan worden tot type 91EO.
Volgende soorten worden als bijzondere aandachtssoorten aangeduid voor dit gebied:
amfibiën: Kamsalamander
planten: Drijvende Waterweegbree.
Drijvende Waterweegbree wordt in het gebied niet aangetroffen. Uit de verspreidingsatlas van
amfibiën en reptielen in Vlaanderen (Bauwens en Claus, 1996) blijkt dat de Kamsalamander wel reeds
in de nabije omgeving van de Heirnisse aangetroffen werd.

2.5.3 Niet-erkend natuurreservaat
De Heirnisse zelf bevat geen delen van een erkend natuurreservaat. In de onmiddellijke omgeving,
net ten oosten van de Heirnisse, bevindt zich wel het erkend reservaat “De Fondatie van Boudelo”.
Het beheer van dit gebied is in handen van de vzw Durme. Momenteel is 46,5 ha in eigendom van
deze vereniging, 23,8 ha werden reeds erkend, eind 2001 werd een erkenningsdossier ingediend voor
10,4 ha. Het gedeelte van het reservaat “De Fondatie...” grenzend aan de Heirnisse, wordt
weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur: De Fondatie van Boudelo te Sinaai – westelijk deel
Dienstencentrum voor Bosbouw
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De Fondatie kan getypeerd worden als een structuurrijk gebied met een afwisseling van diverse
bostypen, stukken met rietvegetaties, graslanden en akkers.
De voorkomende bostypen zijn sterk gelijkaardig van opbouw met hetgeen aangetroffen wordt in de
Heirnisse. Meest voorkomend zijn de nitrofiele elzenbroekbossen en zure eikenbossen. Deze
bosbestanden werden grotendeels beheerd als middelhout of hakhout met overstaanders. Het
huidige beheer is gericht op het behoud van de hakhoutstructuren, maar in bepaalde bestanden werd
geopteerd om een spontane evolutie tot hooghout te laten plaatsvinden. Dit nulbeheer werd deels ook
ingegeven vanuit pragmatische redenen, omwille van het arbeidsintensieve karakter van het
hakhoutbeheer, dat door vrijwilligers uitgevoerd wordt.
In de nabijheid van het bosreservaat de Heirnisse bevinden zich eveneens drie reservaatsprojecten
van de vzw Natuurpunt. In de gemeente Stekene is dit het reservaat Steengelaag (31 ha), gelegen op
1 km ten oosten van de dorpskern van Stekene. In de gemeente Sint-Niklaas zijn dit de reservaten
Astgemete (2 ha), gelegen naast de Moervaart te Sinaai en de Moervaartmeersen (2,5 ha), gelegen
op de oostelijke oever van de Moervaart te Eksaarde, tegenover de Lokerse Moervaartmeersen, in
eigendom en beheer bij de vzw Durme.

2.5.4 Andere
In 1998 is het grensgebied tussen Sint Niklaas en Stekene op vraag van beide gemeentes onderzocht
op geluidshinder. De belangrijkste verstoringen ter hoogte van de Heirnisse waren afkomstig van het
wegverkeer over de Weimansstraat, het luchtverkeer en menselijke bewoning (tuinapparaten,
bouwactiviteiten, stemmen, hondengeblaf). Desondanks bleek het de moeite waard het akoestisch
klimaat in het gebied te beschermen door het te benoemen tot “stiltegebied”. Dit wordt aangeduid op
bordjes naast de weg die de voorbijganger wijzen op het speciale karakter van het gebied en hun
vragen de stilte te respecteren. Bijkomende akoestische verstoring wordt zoveel mogelijk vermeden
door het tegengaan van illegale bebouwing, verbeteren van het wegdek, sensibiliseren van
omwonenden en een gepast vergunningsbeleid (voorkomen van lawaaierige ambachtelijke, industriële
of ontspanningsinrichtingen).

2.6

Erfdienstbaarheden

Ten westen van de Weimanstraat is in 1992 een leiding aangelegd. Het betreft een ondergrondse
drinkwaterleiding, eigendom van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW), tussen
Klein-Sinaai en Lokeren met een doorsnede van 500 mm. Deze erfdienstbaarheid wordt beschreven
in bijlage 6.
De enige openbare weg die het reservaat doorkruist is de Weimansstraat. Hier wordt een
veiligheidszone voorzien. Langs westelijke en noordelijke zijde stroomt water, respectievelijk de
Moervaart en de vaart van Stekene.
Gezien er zich in het bosreservaat geen ingesloten particuliere enclaves bevinden, dient er op geen
van de aanwezige dreven een recht van doorgang verleend worden.
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2.7

Geschiedenis

2.7.1 Eigendomsgeschiedenis
Vanaf de vijfde eeuw viel een groot gedeelte van het Waasland onder speciale bescherming van de
toenmalige Hertogen van Vlaanderen. Het was het zogenaamde “Koningsforeest”, dat waarschijnlijk
ook de Heirnisse omvatte. Wanneer Boudewijn van Boekel in 1200 in Klein Sinaai de abdij van
Boudelo sticht, verzamelt hij een grondgebied van ca. 1000 ha. Onder andere via een belangrijke
schenking van de toenmalige Hertog van Vlaanderen Boudewijn IX van Constantinopel, maar ook via
andere schenkingen, aankopen en ruilen. De Heirnisse bevindt zich in dit gebied. Na de Franse
Revolutie wordt het grondgebied in 1795 verkocht aan particulieren. Waarschijnlijk betreft het hier
reeds de Noord Franse adellijke familie de Pas. De Heirnisse blijft in het bezit van de familie de Pas
tot in 1992 wanneer de aankoop door de Vlaamse Gemeenschap plaatsvindt.

2.7.2 Geschiedenis van het landgebruik
Het toponiem Heirnisse wijst op de historische aanwezigheid van een gemeenschappelijke koeweide
(cfr. Heernesse in Sint-Amandsberg bij Gent) en dus op een vroeger gebruik als grasland.
De eerste georganiseerde ontginningen gebeuren vermoedelijk in de eerste eeuw v.C., tijdens de
Gallo-Romeinse occupatie. Vanaf de vijfde eeuw n.C. neemt de bevolkingsdichtheid sterk toe, wat
leidt tot een uitbreiding van het cultuurlandschap door verdere ontginningen. Door gebrek aan
meststoffen en moderne werktuigen bleef de benutting van de bodem extensief. Het
e
e
vroegmiddeleeuwse landschap (5 – 10 eeuw) van het Waasland bestaat voor een groot deel uit
velden (de “wastines” of woeste gronden, al of niet met heide) en bossen. De aanwezigheid van een
groot aandeel velden en een klein aandeel akkers heeft te maken met de droge, zandige
samenstelling van de bodem in noordelijk Binnen-Vlaanderen. De bodems van de Moervaartdepressie
vormen hierop een uitzondering. Begrazing door vee zorgt voor een degradatie van het loofbos tot
meer open vegetaties.
Meer dan de helft van het Waasland wordt in die tijd bedekt door het “Koningsforeest”, een uitgestrekt
woud dat door de landheer (de Graaf van Vlaanderen) tegen ontginning beschermd wordt. In dit woud
zal zich onder meer de kluizenaar Boudewijn van Boekel vestigen, die in Klein Sinaai de Boudelo abdij
zal stichten.
e

Vanaf de 11 eeuw nemen de grote Middeleeuwse ontginningen hun aanvang. Bossen, woeste
gronden en venen (na ontvening) worden in gebruik genomen als cultuurgrond. Uiteindelijk blijven in
e
de 13 eeuw enkel nog marginale gronden over die uitsluitend voor bos geschikt blijken. Ook het
Waasland ontsnapt niet aan deze evolutie, en zowel het Koningsforeest als de aangrenzende
wastines worden vrij systematisch in cultuur gebracht. Tevens wordt de Noordlede gekanaliseerd tot
de Moervaart. Rond 1250 wordt de Moervaart, onder opdracht van Margareta van Constantinopel, de
toenmalige Gravin van Vlaanderen, in oostwaartse richting verder getrokken tot voorbij Moerbeke.
Rond 1315 wordt de vaart van Stekene aangelegd, dat Hulst langs de Moervaart om met Gent
verbindt.

Dienstencentrum voor Bosbouw

12

Beheerplan bosreservaat De Heirnisse

De abdij van Boudelo wordt gesticht op 25 juli 1200 (Asaert, 1982). De toenmalige Graaf van
Vlaanderen, Boudewijn IX van Constantinopel, schenkt aan de monniken dertig bunders (ongeveer 40
ha) vruchtbare grond (akkerland) met een erbij horende weide, een molen, een sluis en een moer.
Berekeningen wijzen echter op een fundatieoppervlak van ca. 1000 ha gelegen in de vierhoek
Moerbeke - Klein Sinaai – Stekene – Sinaai (het fundatieoppervlak van een abdij is het grondbezit in
de onmiddellijke omgeving, de naam van het gebied “Fondatie”, ten oosten van de Heirnisse gelegen,
is hiervan afgeleid),. Dit gebied bevat ook de Heirnisse. Het bestaat uit een aaneengesloten
oppervlakte van woeste gronden, die door de abdij worden uitgebaat met eigen landarbeiders.
Het lijkt erop dat de abdij zelf geen volledig inzicht had in het grondgebied van de fundatie tijdens de
e
16 eeuw. Een groot aandeel van de gronden (meer dan de helft in Sinaai) wordt niet gespecificeerd
qua grondgebruik. Indien we zeker zouden zijn dat het hier niet om bos gaat zouden we kunnen
e
besluiten dat de Heirnisse niet bebost was in de 16 eeuw (slechts één bunder in heel Sinaai in 1515).
de
De hypothese van een vroeg 18 -eeuwse bebossing van de Heirnisse zou dan hoogstwaarschijnlijk
kloppen (Baeté, 1994).
De abdij van Boudelo wordt op 8 augustus 1578 (Asaert, 1982) verwoest door de Gentse Geuzen. De
monniken trekken voorgoed weg, maar de fundatiegronden blijven nog tot aan de Franse revolutie in
hun bezit, waarna ze in 1795 als “zwart goed” verkocht worden aan particulieren. Het is mogelijk dat
de Heirnisse op dat moment reeds overgaat in de handen van de toenmalige Graaf de Pas uit Noord
Frankrijk. De familie de Pas zal de Heirnisse steeds in eigendom houden tot de aankoop ervan in
1992 door de Vlaamse Gemeenschap.
e

Tijdens de 18 eeuw vindt tevens een intensivering van de landbouw plaats. Rond 1750 ontstaat een
nieuwe ontginningsbeweging. Dit heeft ook invloed op het bosaspect, dat veranderingen ondergaat in
die zin dat het “open bos” met wastines verloren gaat ten koste van meer gesloten bosvegetatie.
e

Tijdens de tweede helft van de 19 eeuw werden de ontveende hooilanden van zowel de Heirnisse als
van de Fondatie bebost, waarbij greppels gegraven werden met ernaast opgehoogde stroken of
rabatten. Ook enkele griendenculturen werden aangelegd.
In 1931 wordt na een grote overstroming in 1930 in de buurt van Hondsnest het “Pompstation Groote
Watering van Sinaai” opgericht. De algemene verdroging die deze drainage met zich meebrengt
beïnvloedt het voorkomen van een aantal typische plantensoorten.
In 1974 wordt door enkele Wase natuurverenigingen (Werkgroep Leefmilieu Sinaai, De Wielewaal
afdeling Land van Waas-Zuid en Durme) de bestemming reservaatgebied voor de Heirnisse
voorgesteld in het toenmalige ontwerp gewestplan.
Bij het hoofdbestuur van AMINAL (Vlaams Gewest) wordt door dezelfde verenigingen in 1991 de
mogelijkheid tot aankoop van de Heirnisse gemeld. Eind januari 1992 kan de aankoopakte worden
getekend.
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2.7.3 Historische kaarten
Op basis van het historisch kaartmateriaal, dat voorhanden is, kan de evolutie van de beboste
oppervlakte geschetst worden. Betreffende de historiek van het gebied werd door Baeté in 1994 reeds
een diepgaand onderzoek verricht. Een eerste kaart, die van het gebied voorhanden is, betreft een
kaart uit het Caertboeck van Sinay van 1670. Het betreft een soort van kadasterkaart, opgesteld door
een zekere Anthonis van Landeghem, landmeter. In die tijd was de oppervlakte, genaamd de
Heirnisse, veel groter dan nu, de Heirnisse was het ganse gebied tussen de Moervaart, de vaart naar
Stekene, de Weimanstraat en de Fondatiebeek in het zuiden. Voor deze kaart is geen bodemgebruik
gekend. Baeté veronderstelt dat, gezien de perceelsindeling, de gronden als hooimeersen in gebruik
waren.
De eerste kaart, die een duidelijke aanduiding geeft van het grondgebruik is de Ferrariskaart van ca.
1780. Hierop is de toponiem d’Heirnesbosch terug te vinden. Het grootste gedeelte van de Heirnisse
was ten tijde van de Oostenrijkse bezetting effectief bos. Het betreft de bestanden 3/deel, 7, 11, 12,
13, 14, 15, 22, en 21, terwijl de bestanden 16 t.e.m. 20 en bestand 23 deels bebost, deels als weiland
of akker in gebruik zijn. De bestanden 1, 2, 3/deel, 4, 5, 6, 8, 9 en 10 als weiland in gebruik zijn. De
meest noordelijke dreef van de Heirnisse (genaamd de Suikerdreef) was in 1780 reeds aangelegd.
Ongeveer 70 jaar later is de huidige drevenstructuur volledig aanwezig. Dit valt op te maken uit de
Vandermaelen-kaart van omstreeks 1845. De bosoppervlakte is tevens duidelijk uitgebreid. Met
uitzondering van bestanden 1, 2, 4/deel, 5, 6, 20 en 23/deel is de ganse oppervlakte van het huidige
bosreservaat bebost. Een klein gedeelte van bestand 2 is eveneens bebost.
de

Volgens de eerste militaire stafkaart (1870) zijn er midden 19 eeuw enkele omvangrijke
ontbossingen uitgevoerd. De bestanden 11, 12, 13, 14 en 15 werden ontbost. Ook het bebost
gedeelte van bestand 23 werd terug in landbouwgebruik genomen. Omstreeks 1893 is de ontbossing
het verst doorgedreven: enkel de bestanden 4 (deel), 7, 8 en 10 (grotendeels) en 22 zijn nog bebost.
Op de kaart wordt hier al de middelhoutstructuur weergegeven. De begreppeling van de bospercelen
laat zich ook zien op het kaartbeeld.
ste

In de eerste helft van de 20 eeuw (1936) wordt de huidige situatie grotendeels bekomen. De enige
oppervlakten, die op dat moment nog niet bebost zijn, betreffen de bestanden 20 en 23. In de
bestanden 5 en 6 krijgt men deels een beboste situatie met, in hoofdzaak langsheen de vaart een
gebruik als wei- of hooiland.
De besproken kaarten (vanaf Ferraris) zijn opgenomen op volgende pagina’s.
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Ferraris-kaart, ± 1770 (kaartblad 57, St-Nicolas)
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Vandermaelen kaart ± 1845 (kaartblad 3-13)
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Carte topographique de la Belgique, 1872 (Kaartblad 14/8)
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Carte topographique de la Belgique, 1893 (Kaartblad 14/8)
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Carte topographique de la Belgique, 1936 (Kaartblad 14/8)
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Topografische kaart, 1970 (kaartblad 14/7-8)
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Topografische kaart, 2000 (Kaartblad 14/7-8)
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Synthesekaart:bosbedekking in de Heirnisse in de periode 1770 - 2000
In de legende wordt weergegeven vanaf welke periode het betrokken bestand een ononderbroken bosbedekking kende. De jaartallen verwijzen naar het
beschikbare kaartmateriaal.
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2.8

Kenmerken van het vroegere beheer

Waterhuishouding
Het waterbeheer op deze laaggelegen gronden was voor de vroegere beheerders steeds een
belangrijk aandachtspunt. Bij de verschillende ontginningsbewegingen werd dan ook getracht om het
gebied bruikbaar te maken voor landbouwgrond. Dit heeft geresulteerd in een dicht netwerk van
drainagegrachten, waarbij de vergraven bodem tussen de grachten gelegd werd, zodat droge stroken
of rabatten ontstonden.
Na de grote overstromingen van 1930 werden de zaken grootschaliger aangepakt. In 1931 werd een
eerste pompgemaal aangelegd. Dit liet een doorgedreven peilregeling mogelijk, waardoor vele
voormalige hooilanden omgezet konden worden in weiland of akker. Ook op de Heirnisse heeft deze
peilverlaging zijn effect: een verdroging gaat meestal gepaard met een zekere verruiging. Ook de
aanwezige moeraskalk dreigt te ontbinden bij een te sterke peilverlaging.
Ook onrechtstreeks heeft het waterbeheer zijn invloed op het gebied. Bij een slibruiming van de vaart
van Stekene (10 tot 15 jaar geleden), met het slik is een stuk van bestand 5 en het naburig weiland
opgespoten.
Onderhoudsbeheer
De beboste percelen werden beheerd als hak- of middelhout. Na 1991 werden geen exploitaties meer
uitgevoerd. In dat jaar had nog een exploitatie plaats in bestand 15.
In 2000-2001werd in bestand 16 een dunning uitgevoerd in de Corsicaanse dennen. Een beperkt
aantal bomen werd verwijderd bij de dunning. Het totaal verwijderde volume hout bedroeg ongeveer
70m³.
Buiten deze dunning en enkele nieuwe aanplantingen in de bestanden 18 en 23, beperkte het beheer
na 1992 zich hoofdzakelijk tot het maaien en vrijhouden van de dreven, het hooilandbeheer op perceel
4b en het maaien van de ruigten op de percelen 3 en 10b.
Aanplantingen
Gedurende de jaren ’60 werden in de hakhoutbestanden nagenoeg overal populier ingeplant. Dit was
het geval in de bestanden 1 t/m 5, 7, 8, 11 t/m 14, 17, 19 en 21.
Nieuwe aanplantingen zijn nog gebeurd in de bestanden 16 (1997, ter bestrijding van distels), 18 en
23 (1994).
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3 Algemene beschrijving
3.1

Beschrijving van de standplaats

3.1.1 Reliëf en hydrografie
Reliëf
De alluviale gebieden waartoe de depressies van de Moervaart en de vaart van Stekene behoren,
liggen op 4 m en vertonen weinig of geen reliëfverschillen. Vanwege dit laatste wordt het studiegebied
door fysisch aardrijkskundigen tot het Lokerse gerekend en niet tot het Waasland met zijn duidelijk
ingesneden valleien (cuesta op klei).
De noordrand van deze circa 1200 m brede open vlakte is tamelijk steil (abrupt hoogteverschil van 2
m), terwijl de zuidrand heel geleidelijk oploopt.

Hydrografie
Het actuele drainagepatroon in de Vlaamse vallei heeft zich ontwikkeld in het laat-Kwartair
opvullingsvlak. De algemene afwatering in deze vlakke streek gebeurt grotendeels volgens de oostwest richting. Het grootste deel van het kaartblad behoort tot het Moervaart-Durmebekken dat,
wegens de sterke verzanding en afdamming van de Durme te Lokeren, nu haar water in het Kanaal
van Gent-Terneuzen lost.
Ten oosten van de Durme lopen de beken vanaf het heuvelgebied (Belsele, Waasmunster) naar de
Durme, ofwel rechtstreeks (Belselebeek), ofwel via het Kanaal van Stekene dat in de bovenloop van
de Durme uitmondt (Fondatiebeek, Ransbeek, Molenbeek). Ten westen van de Durme wordt het
gebied in de Durme ontwaterd door onder andere de Zuidlede en de Fondatiegracht.
De vallei van de Moervaart en de depressie van de vaart van Stekene worden reeds sedert de jaren
dertig kunstmatig ontwaterd. De bemaling is (vanuit landbouwkundig standpunt) zeker voldoende en
zelfs te sterk in de zomer voor de meeste mergelgronden. Mergelgronden worden immers hard en
compact als ze uitdrogen. Bovendien is de dunne laag zeepklei of gliede, die zich net boven de
mergel bevindt (zie 3.1.2), nadelig voor een diepe wortelontwikkeling. De venig-kleiige of lemige
bovengrond is zeker te dun (10-30 cm) om in droge perioden voldoende vocht te kunnen vastleggen
voor groeiende gewassen. Het spreekt voor zich dat deze sterke drainage van landbouwgronden in
het Moervaartgebied nefast is voor de resterende natuurwaarden.
Het bosreservaat de Heirnisse ontwatert van oost naar west naar een gracht die naast de
Weimanstraat stroomt. Vervolgens vloeit het water naar de vaart van Stekene, die het op zijn beurt in
de Moervaart (verderop Durme) loost.
In de vallei van de Durme en in de Moervaartdepressie worden de gronden beïnvloed door een
permanente grondwatertafel. Deze staat gedurende een groot deel van het jaar op geringe diepte
onder het maaiveld en komt in de winter en tijdens natte periodes plaatselijk aan de oppervlakte.
In de bestanden 12 en 21 werden in het najaar van 2001 twee peilbuizen geplaatst, waarvan de
monitoring zal gebeuren door de Vlaamse Milieumaatschappij.
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3.1.2 Geologie, bodem
Geologie
De geologische formaties die van belang zijn voor de bodemgesteldheid en het fysisch karakter van
de streek bestaan voornamelijk uit kwartaire afzettingen. De tertiaire afzettingen bestaan uit
sedimenten die voornamelijk gedurende het Eoceen en het Oligoceen werden afgezet (Bartoon,
Tongeriaan, Rupeliaan). Deze lagen dagzomen hier evenwel op geen enkele plaats.
De Vlaamse vallei, waarin het reservaat zich bevindt, kan beschouwd worden als een complex van
kwartaire insnijdingen in het tertiair substraat die later op hun beurt door laat-kwartaire afzettingen
bedolven zijn. Hierbij ontstond een sterk vereffend zandig opvullingsvlak in de Vlaamse vallei.
Het Laatglaciaal (13000-10000 BP) is de laatste periode waarin het landschap grootschalige
morfologische wijzigingen onderging. Tijdens de vorige periode (het Weichseliaan van 110000 tot
13000 BP), grijpt in de Vlaamse vallei een accumulatie van puin plaats: de riviergeulen verstoppen en
een verwilderd rivierstelsel vult de Vlaamse vallei over haar hele breedte op. Later worden hier
bovenop door eolische activiteit dekzanden afgezet. Deze bestaan overwegend uit goed gesorteerd,
kwartsrijk, matig fijn zand. In enkele zwakke depressies van de Vlaamse vallei komt lemig zand voor
(zoals in de Heirnisse). Het zand wordt vanuit het Noordzeebekken naar het zuiden gewaaid, wat
aanleiding geeft tot het ontstaan van de stuifzandrug Maldegem-Stekene. Vlak voor het begin van het
Laatglaciaal wordt dan de Moervaartdepressie uitgeschuurd door de verwilderde lopen van Schelde,
Leie en Durme-Kale.
Tijdens het Laatglaciaal vindt een beduidende klimaatsverbetering plaats: de temperatuur en de
hoeveelheid neerslag stijgen. Op dat moment wordt de afvloei van Schelde-Leie-Durme afgedamd
door de stuifzandrug Maldegem-Stekene. Dit geeft ontstaan aan een groot, ondiep meer waarin het
gekende mergelsubstraat als een kalk-gyttjalaag tot ontwikkeling kwam. Deze gyttja of moeraskalk is
1 tot 2 meter dik en bestaat gedeeltelijk uit schelpjes en gedeeltelijk uit biogene, amorfe kalk ontstaan
als gevolg van CO2-onttrekking door waterplanten. Hij bevat 50-95% CaCO3 en beïnvloedt de huidige
gronden in de depressies: ze bevatten vanaf 50-100 cm diepte vaak een aanzienlijk CaCO3-gehalte in
(5-17%).
Tijdens het jonge Dryas (11000-10000 BP) breekt een koude periode aan die een einde maakt aan de
plantenrijkdom in het meer. Daardoor stopt de sedimentatie van kalk. Wanneer de Durme-Schelde
afgewaterd wordt richting Antwerpen geraakt het meer steeds verder gedraineerd tot het uiteindelijk
droogvalt.
Na het Laatglaciaal breekt het Holoceen aan (10000 BP – nu). Ten gevolge van stijgende temperatuur
breidt de vegetatie sterk uit. In een gesloten bos is er geen directe afvloei van water en een hoge
evapotranspiratie. Gekoppeld aan het zachte klimaat (milder dan nu) bracht dit met zich mee dat de
alluviale activiteit tot een minimum beperkt bleef. Tussen 10000 en 6000 BP wordt geen sediment
teruggevonden van rivieren. Ofwel traden de rivieren nooit uit hun oevers, ofwel was de sedimentlaag
van het water zo klein dat er bij overstroming geen afzetting plaats had. De vegetatie geeft aanleiding
tot het ontstaan van een zuiver organische humuslaag. In het bodemprofiel is dit te zien als een dun,
zwart, venig laagje, dat door geomorfologen wordt aangeduid met de termen “zeepklei” of “gliede”.

Dienstencentrum voor Bosbouw

27

Beheerplan bosreservaat De Heirnisse

Vanaf 6000-5000 BP leiden een zeespiegelstijging en toegenomen ontginningen door de mens
(kappen van bos) tot een stijging van het grondwaterpeil en het natter worden van de valleien. In de
Durme stroomt nu opnieuw water.
Vanaf 1000 à 800 jaar BP neemt de sedimentlading in de rivieren sterk toe. De grote ontginningen
enerzijds en de belangrijke toename van de getijden in het Beneden-Scheldebekken anderzijds, zijn
hiervoor mogelijke oorzaken. De brede postglaciale valleibodems van Laag-België worden regelmatig
overstroomd. De sedimentpakketten van het laatste millennium vormen veruit het belangrijkste deel
van de alluviale afzettingen. Ze stelden een einde aan de veenvorming en de afzetting van
organogene alluviale afzettingen. In de oppervlaktelaag van de huidige bodems van valleien en
depressies in Laag-België komen zowel alluviale afzettingen, met een zandlemige tot zwaar kleiige
textuur, als organogene materialen voor.

Bodem
Kenmerkend voor een alluviaal gebied is de variatie in bodemtextuur. Door selectieve afzetting van
materiaal ontstond een divers patroon van bodemtypes. Een beschrijving wordt hieronder
weergegeven, een gegeneraliseerde bodemkaart wordt weergegeven op Kaart 4.

Zandgronden
ZdP
Matig natte bodem die gedurende geruime tijd van het jaar nat blijft. De bovengrond is meestal vrij van
roest: gleyverschijnselen, indien aanwezig, komen voor vanaf 40-60 cm. Reductieverschijnselen
ontbreken. De profielontwikkeling ontbreekt voor het grootste deel in deze bodems.
Lemig-zandgronden
Sdp
Matig natte, onvoldoende gedraineerde bodem. De bovengrond is meestal vrij van roest:
gleyverschijnselen, indien aanwezig, komen voor vanaf 40-60 cm. Reductieverschijnselen ontbreken.
Het zijn bodems zonder profielontwikkeling: de Ap van gemiddeld 30 cm dik rust onmiddellijk op het
moedermateriaal. Lokaal kunnen er in diepere horizont kalkconcreties voorkomen.
Sep
Natte, tamelijk slecht gedraineerde bodem. De Ap, die ongeveer 25 cm diep is, rust op een zwarte tot
grijsachtige gekleurde en sterk roestige bovengrond. Een gereduceerde horizont komt voor op meer
dan 80 cm diepte. Tijdens de winter stijgt het water tot boven het maaiveld, in de zomer daalt het tot
80-125 cm. Sep is permanent nat tot zeer vochthoudend, ook tijdens de zomer. Kunstmatige drainage
is vereist voor landbouw. Er is geen profielontwikkeling.

Licht-zandleemgronden
Pep
Natte, tamelijk slecht gedraineerde bodem waar de grondwatertafel voor een groot gedeelte van het
jaar tot aan de oppervlakte komt. De bovengrond is 20-30 cm diep, zwart tot grijsachtig gekleurd en
sterk roestig. Het humusgehalte bedraagt 4%. Een gereduceerde horizont komt voor op meer dan 80
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cm diepte. Waterhuishouding als voor Sep: Pep droogt zelden of nooit uit. Er is geen
profielontwikkeling.
sPep: zandsubstraat beginnend op geringe of matige diepte (20-125 cm).

Kleigronden
Efp
Zeer sterk gleyige zandige, lichte of lemige kleigrond met slechte drainage en reductiehorizont op 4080 cm diepte. De bovengrond is zeer rijk aan organische stof en soms venig. Een reductiehorizont kan
voorkomen tussen 40 en 80 cm diepte. Gedurende winter en voorjaar staat deze bodem verscheidene
maanden onder water. In de zomer daalt de grondwatertafel tot 40-80 cm diepte en blijft Ufp zeer
vochthoudend. Voor landbouw is kunstmatige drainage vereist. Voor akkerbouw zijn deze gronden in
geen geval geschikt, eventueel wel voor graasweide of hooiweide. De kwaliteit blijft laag als gevolg
van de aanwezigheid van waterminnende onkruiden.
Zware kleigronden
Ufp
Opgebouwd uit (zeer) zware klei, profiel en waterhuishouding: zoals voor Efp.
sUfp: zandsubstraat beginnend op geringe of matige diepte (20-125 cm diepte).

Complexen
M
Natte tot zeer natte gronden op mergelig materiaal (gyttja). De Ap is 10-30 cm dik en bestaat meestal
uit bruinzwart, kalkrijk, kleiig veen, soms uit (zeer) donker grijsbruine, kalkrijke klei of zandleem.
Hieronder komt een plastisch en structuurloos kleilaagje (zgn. zeepklei) van enkele cm voor.
Daaronder ligt een 20-80 cm dikke, witgrijze gyttja-laag (50-95% CaCO3), rustend op zandig, kalkrijk
materiaal. Plaatselijk komt tussen de moeraskalk en het zand een dun veenlaagje voor. In droge
zomers kan de gyttja-laag sterke uitdroging veroorzaken.
M(v): met venige bovengrond.

Kunstmatige gronden
Kunstmatige gronden zijn zodanig door de mens beïnvloed dat de textuur, de drainageklasse en de
profielontwikkeling niet meer kunnen bepaald worden.
OT
Vergraven terrein. Deze sterk omgewoelde en oneffen terreinen (hier als gevolg van begreppeling)
beslaan betrekkelijk grote oppervlakten in de depressies van de Moervaart en de vaart van Stekene.
ON
Opgehoogde terrein. Deze kunstmatige ophoging gebeurde vooral met humusarm, grof zand.
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3.2

Beschrijving van het biologisch milieu

3.2.1 Flora
Biologische waarderingskaart
Kaart 5 geeft de vegetatie-eenheden weer, volgens de Biologische waarderingskaart (Instituut voor
Natuurbehoud, BWK integratie versie 1.0 en 2.0). Voor de complexen bestaande uit meerdere
vegetatietypen, werd op de kaart enkel het best vertegenwoordigde type binnen het complex
weergegeven. Bestanden 1, 2, 7 –12 en 14-15, 17, 19,20 21 en 22 krijgen de waardering “biologisch
zeer waardevol. De andere bestanden krijgend de waardering “biologisch waardevol. De beschreven
bostypes zijn gevarieerd. Onderstaande tabel geeft de verklaring van de afkortingen die gebruikt
worden op de kaart.
Hf
Hpr
Kd
Lh
Lhi
Ppa
Pmb
Qs
Sf
Vn

Natte ruigte met moerasspirea
Weilandcomplex met veel slotenen/of microreliëf
dijk
Populieraanplanten op vochtige plaatsen
Variant van Lh met ondergroei van ruderale planten (brandnetel,…).
Aanplant van grove den zonder ondergroei
Naaldhoutaanplant met ondergroei van struiken en bomen
Zuur eikenbos (Fago-Quercetum)
Eikenbos en eiken-beukenbos.
Vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem
Nitrofiel alluviaal elzenbos (Macrophorbio-Alnetum)
Elzen of elzen-essenbos op natte alluvia, maar zonder veenvorming.
Geophyten ontbreken. Veel nitrofiele soorten, moerasplanten en lianen.

Bos- en vegetatietypes
Algemeen kan gesteld worden dat in de Heirnisse twee verbonden vertegenwoordigd zijn: het
Eikenverbond (Quercion robori-petraea) en het Elzen-Vogelkersverbond (Alno-padion). Het
voormalige intensieve beheer van de bestanden, de aanplanting van cultuurpopulieren en de relatieve
recente bosbedekking van een aantal percelen, maken dat associaties nagenoeg nooit als verzadigde
gemeenschap voorkomen. Veelal gaat het om onverzadigde gemeenschappen of
rompgemeenschappen. Het ontbreken van typische kensoorten en de veelheid aan soorten eigen aan
degraderende gemeenschappen maken een classificatie niet eenvoudig.
Een detailtypering van de bestanden werd in 1994 uitgevoerd door Baeté, door middel van een
TWINSPAN-analyse. Een dergelijke analyse maakt het mogelijk een dichotome indeling van de
verschillende vegetatietypen te maken. De twee grote groepen die onderscheiden werden zijn de
hakhout- en andere bosbestanden en de verjongingsgroepen. Een tweede groep omvat de ruigten en
paden. Beide groepen kunnen verder opgedeeld worden op basis van differentiërende soorten.
In onderstaande tabel werd getracht een vergelijking te geven tussen de resultaten van Baeté, de
typering volgens de biologische waarderingskaart en de classificatie van bosgemeenschappen,
gebaseerd op de indeling van Van der Werf (1991). Een éénduidige relatie tussen de typeringen kan
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niet gelegd worden. Een TWINSPAN-analyse geeft een mathematische uitsplitsing van de
verschillende vegetatieopnamen. De onderscheidende factor is een ecologische variabele zoals
bodemvochtigheid, hoeveelheid invallend licht, ... . De resultaten van een dergelijke analyse zijn maar
relevant voor het studiegebied en zijn niet éénduidig te vergelijken met andere classificatiesystemen
die voor een veel groter gebied opgesteld werden en die ook minder in detail treden.
Eikenverbond
In het zuidelijke en meer drogere deel vinden we bosgemeenschappen terug die behoren tot of nauw
verwant zijn met het Wintereiken-beukenbos (Fago-quercetum petraea). Deze gemeenschap komt
hier over het algemeen onder een gedegradeerde vorm voor. Kenmerkend hiervoor zijn onder meer
Holcus mollis (Gladde witbol) en Brede en Smalle stekelvaren (Dryopteris dilatata en D. carthusiana).
Baeté onderscheidt het Violo-quercetum roboris, een meer voedselrijke variant van het Wintereikenbeukenbos.
Elzen-vogelkersverbond
In het noordwestelijk en meest vochtige deel, treffen we bosgemeenschappen aan die behoren tot het
elzenverbond, voornamelijk als Ruigtekruiden-elzenbos (Filipendulo-alnetum, ook beschreven als
Macrophorbio-alnetum). Deze associatie leunt aan bij de associaties van het Elzenverbond
(elzenbroekbossen). Verdroging en verruiging doen de vegetatie echter beter aansluiten bij het Elzenvogelkersverbond.
Deze laaggelegen noordwestelijke hoek is ook de zone waar de moeraskalk het dichtst aan de
oppervlakte voorkomt. Het voorkomen van talrijke kalkindicatoren zoals Dauwbraam (Rubus caesius)
en Moesdistel (Cirsium oleracea) wijzen hier ook op. Samen met andere soorten zoals Moeraszegge
(Carex acutiformis), Haagwinde (Calystegia sepium), Leverkruid (Eupatorium cannabinum) en Gele lis
(Iris pseudacorus) wijst dit op het voorkomen van Kalk-elzenbroek. Deze associatie wordt echter niet
door alle auteurs als een afzonderlijke gemeenschap beschreven en wordt vaak gerekend onder het
ruigtekruiden-elzenbos.
Bepaalde opnamen werden door Baeté ook beschreven als het Primulo-fraxinetum (Hermy, Prunofraxinetum volgens van der Werf). Uit statistisch onderzoek is echter gebleken dat weinig onderscheid
kan gemaakt worden tussen de basisgemeenschappen en degradatiestadia van het Alno-padion
enerzijds en het Ruigtekruiden-elzenbos anderzijds.
Een aantal van de voorkomende bostypen werd door Hermy ook als referentie gebruikt, o.a. het
Primulo-fraxinetum en Macrophorbio-alnetum (Hermy, M., 1985, Ecologie en fytosociologie van oude
en jonge bossen in Binnen-Vlaanderen. Doctoraatsverhandeling, RU Gent).

Open en halfopen vegetaties
De (half)open vegetaties zijn over het algemeen sterk verruigd, vermoedelijk te wijten aan verstoorde
bodem en verdroging. De ruigten behoren tot het moerasspireaverbond (Filipendulion). Kensoorten
die hier vertegenwoordigd zijn, zijn Engelwortel (Angelica sylvestris), Harig wilgeroosje (Epilobium
hirsutum) en Leverkruid (Eupatorium cannabinum).
In het noordelijk deel komt op de zeer natte bodems ook moerasvegetatie voor, die als een verruigde
vorm van een grote zeggenvegetatie kan beschouwd worden. Plaatselijk kunnen Riet of Liesgras
dominant zijn.
Kensoorten die hier vertegenwoordigd zijn, zijn Moeraszegge (Carex acutiformis), Gele lis (Iris
pseudacorus) en Wolfspoot (Lycopus europaeus).
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Verbond
Gesloten vegetaties

Associatie

Eikenverbond
(Quercion robori –petraea)

Berken zomereikenbos
Wintereikenbeukenbos

Elzen-vogelkersverbond
(Alno-padion)

Ruigtekruidenelzenbos

Essen-Iepenbos
(Fraxinum- ulmetum)
Vogelkers-Essenbos
(Pruno-fraxinetum)

Opmerkingen

Bestanden

BWK

Baeté (1994)

Qb
10a, 11, 12, 13 (16) 17, Qs
19, 20, 21, 22

vegetatietype 000: hakhout met A.
glutinosa en B. pendula
vegetatietype 001: hakhout met A.
pseudoplatanus en H. mollis

14, 15

vegetatietype 00111

Violo-quercetum roboris:
iets rijkere variant op
gestoorde bodems

(14) (22)

(vegetatietypes 000 en 001)

Kalk-elzenbroek hierin
mee opgenomen

4a (5) 7, 8, 9a (10a)

Vn
(Lh)

variante met ruigtekruiden van
vegetatietype 0100
vegetatietype 0100: hakhout en
regeneratiefasen met Es, V. opulus
(vegetatietype 0100)

1, 2, 3, 10b (17)

vegetatietype 1100

5, 6

Hf
(Lhi)
Mc

4b

Hc

komt nauwelijks als
verzadigde
gemeenschap voor
derivaatgemeenschap
met vogelkers

ook beschreven als
Primulo-fraxinetum
(Hermy)

Open en halfopen vegetaties
Moerasspireaverbond
(Filipendulion)
Grote zeggenvegetatie
(Magnocaricion)
Dotterbloemverbond
(Calthion palustris)

onverzadigd
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Kadering in het netwerk van Vlaamse bosreservaten
Het Milieubeleidsplan Vlaanderen voor de periode 1997 – 2002 voorziet tegen 2002 de aanduiding
van 3000 ha bosreservaat tegen 2002. Bij de selectie van bosreservaten spelen twee aspecten een
belangrijke rol: representativiteit en oppervlakte. Een representatieve selectie houdt in dat alle
belangrijke in Vlaanderen voorkomende bosgemeenschappen dienen vertegenwoordigd te zijn, met
minstens één goed ontwikkeld voorbeeld voor elk fytogeografisch district waar het betreffende bostype
voorkomt.
Het oppervlakte criterium houdt in dat de integrale reservaatsgedeelten voldoende groot moeten zijn,
om alle ontwikkelingsstadia van het bos te kunnen omvatten. Deze minimum oppervlakte is sterk
verschillend, afhankelijk van het bostype.
Fytogeografisch behoort de Heirnisse tot het Vlaamse district (De Langhe, 1995). Binnen dit district
zijn slechts twee andere bosreservaten erkend (situatie ’99), namelijk het Wijnendalebos en
Coolhembos met bosgemeenschappen behorend tot het eikenverbond, respectievelijk
elzenbroekbossen. In het kader van een Vlaams bosreservatennetwerk, en voor het Vlaams district,
zijn voor wat de Heirnisse betreft de bosgemeenschappen die behoren tot het Alno-Padion van het
grootste belang. “Ferraris-bos” van dergelijke bostypen zijn zeldzaam in Vlaanderen, meestal gaat het
om relatief jonge bebossingen op voormalige graslanden. Het Alno-Padion is in deze context ook van
Europees belang (zie ook § 2.5.2).

Hogere planten
In 1994 werd door Baeté een uitgebreide inventaris uitgevoerd, gebaseerd op eigen waarnemingen en
gelijktijdig ingezamelde gegevens door andere personen. Deze inventaris werd vergeleken met de in
de zomer 2001 uitgevoerde algemene inventaris ter voorbereiding van de opmaak van dit beheerplan.
Deze tweede inventaris werd echter in een beperkte tijdspanne uitgevoerd, zodat een aantal planten
hierin niet kon opgenomen worden (onder meer voorjaarsbloeiers). Het aantal waargenomen soorten
ligt dan ook lager dan bij de eerste, intensieve inventaris uitgevoerd door Baeté Bij de tweede
inventaris werden geen nieuwe soorten waargenomen, hetgeen mogelijk te wijten is aan de
volledigheid van de eerste inventaris en het feit dat het gevoerde beheer in de tussentijdse periode er
niet toe geleid heeft dat nieuwe soorten zich konden vestigen in het gebied. Een compilatielijst van
1
beide inventarissen werd opgenomen in Bijlage 2. De met ( ) aangeduide soorten werden bij de
tweede inventaris niet waargenomen.
Het door de jaren heen sterk wisselend grondgebruik, heeft niet bijgedragen tot het creëren van echt
stabiele bosvegetaties. Het aantal bosplanten waarvan aangenomen wordt dat ze een zekere binding
hebben met oude bosstandplaatsen is dan ook eerder gering. Vermelden we voor de Heirnisse:
Boszegge, Dalkruid, Echte guldenroede, Lelietje-van-dalen en Witte klaverzuring. Niet toevallig
worden deze soorten aangetroffen in de bestanden die reeds sedert geruime tijd een bosbedekking
kennen: 4a, 7 t/m 10 en 21-22.
Het voorkomen van “oud-bos”indicatoren dient hier hoedanook omzichtig geïnterpreteerd te worden:
enerzijds is het voorkomen van typische bosplanten zoals voorjaarsbloeiers beperkt op alluviale (en
overstromingsgevoelige) gronden. Anderzijds zou de kolonisatie door bosplanten van kalkrijke
gronden zoals hier in de Heirnisse relatief snel verlopen (cit. Hermy in Baeté, 1994).
In 2001 werd een onderzoek opgestart naar de waarde van Ruwe smele als “oud-bos”indicator (RU
Gent). Mogelijk vormt de diploïde ondersoort een goede kensoort voor oude bosstandplaatsen. Dit
onderzoek loopt ook in de Heirnisse.
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Mossen en korstmossen
Op de eerder beperkte oppervlakte van de Heirnisse wordt toch een relatief groot aantal soorten van
blad- en levermossen aangetroffen. Een overzicht van de blad- en levermossen is terug te vinden in
bijlage 2. Levermossen komen over het algemeen voor op vochtige substraten, maar de aangetroffen
soorten zijn ook terug te vinden op dood hout. Deze groep van mossen is dus zeker gebaat bij een
beheer waarbij de totale hoeveelheid dood hout toeneemt.
Bij de bladmossen zijn weinig echt epifytische soorten terug te vinden, met uitzondering van
Grijze haarmuts (Orthotrichum diaphanum Brid.), Gewoon sikkelsterretje (Dicranoweisia cirrata
(Hedw.) Milde) en Bossig gaffeltandmos (Dicranum montanum Hedw.). Bossig gaffeltandmos is in
Vlaanderen een nog eerder zeldzame verschijning, met een voorkeur voor Eiken-Beukenbossen en
eikenhakhout. Soorten die voorkomen op of in de buurt van boomvoeten zijn dan weer wel goed
vertegenwoordigd. Het beheer als hakhout draagt hier ongetwijfeld ook toe bij. Voorbeelden hiervan
zijn Gewoon pluisdraadmos, Gewoon knopjesmos, Gewoon gaffeltandmos en Gewoon viltsterrenmos
Mossen die specifiek gebonden zijn aan kalkrijke substraten zijn niet echt vertegenwoordigd, Kammos
(Ctenidium molluscum) is hier het meest uitgesproken voorbeeld. De meeste andere soorten vertonen
een eerder brede amplitude.
Binnen de perimeter van de Heirnisse werden ook twee exotische mossoorten aangetroffen;
Geelsteeltje en Grijs kronkelsteeltje. Geelsteeltje kan mogelijk een belangrijke concurrent vormen voor
andere mossoorten die een voorkeur hebben voor zure boomvoeten. Grijs kronkelsteeltje zal in het
milieu van de Heirnisse vermoedelijk weinig problemen opleveren, deze soort wordt vooral dominant
op droge zandverstuivingen.
De resultaten van een (beperkte) inventaris van korstmossen uitgevoerd in 1993 werd in bijlage 3
bijgevoegd. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om epifytische soorten, die voorkomen op Wilg en Populier.

Zwammen
Uit de vindlijsten (zie Bijlage 2) blijkt dat de Heirnisse een waardevol gebied is voor fungi, in het
bijzonder voor soorten die (dood) hout als substraat prefereren. Soorten van het voedselrijkere
elzenbroek, zijn goed vertegenwoordigd, o.a. Lactarius obscuratus, Hebeloma pussilum. Ook een
aantal soorten gebonden aan het voorkomen van bepaalde boomsoorten, ihb Hazelaar, vb.
Radijsvaalhoed (Hebeloma crustuliniforme). Heel wat fungi profiteren in de Heirnisse van de
aanwezigheid van zwaar dood hout en zijn dus gebaat bij een ‘niets doen’-beheer (Ruben Walleyn,
pers. med.). Bij de ascomyceten bevinden zich een groot aantal soorten die een voorkeur hebben
voor strooisel, hout of takken als substraat.
Enkele soorten zijn in Vlaanderen minder algemeen tot zeldzaam (R. Walleyn, med.):
− Wijnrode boleet (Boletus fraternus): zeldzaam, komt voor op grazige plaatsen in bossen
− Elzeboleet (Gyrodon lividus): de enige soort in onze streken die specifiek gebonden is aan het
voorkomen van elzen (in rijke elzenbossen)
− Grote kleefparasol (Limacella guttata): zeer zeldzaam, komt voor in zowel loof- als naaldbossen
(spar) op eerder rijke bodems.
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3.2.2 Fauna
Zoogdieren
Een inventaris van de voorkomende zoogdiersoorten was niet voorhanden.
Belangrijk is wel de melding van het voorkomen van de Boommarter, de waarneming betreft wel een
verkeersslachtoffer. De boommarter is een soort waarvan de verspreiding in Vlaanderen nauwelijks
bekend. In de Rode lijst staat de soort aangegeven als vermoedelijk bedreigd. Indien de soort effectief
voorkomt in de omgeving, kan dit een belangrijk aandachtspunt betekenen bij het verdere beheer van
de Heirnisse. De boommarter staat bekend als een soort met een voorliefde voor structuurrijke
bossen, met voldoende grote oppervlakte, of met een goede verbinding tussen de verschillende
bosentiteiten. Voor een succesvolle voortplanting is hij afhankelijk van geschikte nestplaatsen, die
meestal gevonden worden in nestholten in staande bomen. Gezien de relatief geringe bosoppervlakte,
is het weinig realistisch te veronderstellen dat zich een populatie Boommarters kan handhaven, wat
niet wegneemt dat bij het beheer gestreefd kan worden naar het behoud en ontwikkeling van een
geschikt biotoop, hetgeen ook andere soorten ten goede kan komen.
Een andere rode lijst soort die in de onmiddellijke omgeving werd waargenomen is de Veldspitsmuis,
die de status “zeldzaam” heeft.
Een andere melding betreft het voorkomen van de Eekhoorn (bestand 13). Ook van deze soort is nog
relatief weinig geweten over de verspreiding in Vlaanderen. Deze soort komt hoofdzakelijk voor in de
provincies Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg en in mindere mate in Oost-Vlaanderen. De soort
wordt weliswaar niet vermeld in de rode lijst.
Tot slot dient ook het voorkomen van enkele reeën vermeld te worden (Marc Vercauteren, mond.
med.). De samenstelling en grootte van de populatie is niet bekend.

Vogels
De Heirnisse biedt zonder twijfel een gevarieerd biotoop voor diverse vogelsoorten. De elementen die
daartoe bijdragen in het geval van de Heirnisse zijn de gevarieerde structuur, zowel horizontaal als
verticaal op bestandsniveau, de vrij grote oppervlakte, de aanwezigheid van randzones, en de
boomsoortendiversiteit.
In 1992 en 1993 werd een verkennende studie uitgevoerd naar de relatie broedvogeldichtheid en
vegetatietype, waarbij het aspect structuurkenmerken en bosgemeenschap niet echt afzonderlijk
bekeken werd. Het besluit van dit onderzoek wordt verder weergegeven.
Als we de soorten kwalitatief beschouwen, dan merken we dat in de Heirnisse vooral vogelsoorten
aangetroffen worden met een voorkeur voor:
− Beekbegeleidend bos: Ransuil, Nachtegaal, Matkop, Wielewaal
− Eiken-Beukenbos: Buizerd, Grote bonte specht, Boompieper, Gekraagde roodstaart, Fitis en
Boomkruiper
− Naaldhoutbossen: Buizerd, Ransuil, Zwarte specht, Grote bonte specht, Gekraagde roodstaart,
Goudhaantje en Goudvink.
− Bosranden en struikachtige vegetatie: Roodborsttapuit, Braamsluiper.
Ondanks het feit dat in voormelde studie de relatie met de structuurkenmerken niet onderzocht werd,
kunnen we in de soortenlijst op basis van literatuurgegevens (B. Van Elegem, mond. med.) volgende
soortengroepen onderscheiden op basis van structuurkenmerken:
− Soorten afhankelijk van een goed ontwikkeld structuurrijk bos met voldoende hoeveelheden dood
hout: Kleine bonte specht, Zwarte specht.
− Soorten gebonden aan een goed ontwikkelde kroonlaag: Wielewaal.
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− Soorten van bossen met een ijle struiklaag: Gekraagde roodstaart, Grauwe vliegenvanger.
− Hakhout en bosrandsoorten: Goudvink, Nachtegaal en Tortel
− (Natte) ruigtesoorten: Blauwborst, Waterral (niet als broedvogel in de Heirnisse voorkomend)
− soorten van pioniervegetaties: Boompieper.
Op te merken valt dat ook een aantal soorten vermeld worden die voorkomen op de voorlopige rode
lijst van de broedvogels in Vlaanderen: Boompieper (achteruitgaand), Roodborsttapuit (bedreigd),
Tortel, Gekraagde roodstaart, Nachtegaal, Wielewaal en Ringmus (kwetsbaar).
Binnen de Heirnisse vallen de hoge dichtheden van Nachtegaal en de populaties van Goudvink en
Tortel sterk op. Voor de instandhouding van de populaties van deze bijzondere soorten is een
instandhouding van het hakhoutbeheer en de ontwikkeling van gevarieerde mantel- en
zoomvegetaties ven belang.
Aanvullend op de waarnemingen opgenomen in bijlage 3, dient ook de waarneming vermeld te
worden van een alarmerende Wespendief in 2001. Dit kan wijzen op een mogelijk broedgeval (B. Van
Elegem, mond. med.).
Ook in de nabijgelegen Fondatie komen een aantal vermeldenswaardige broedvogels voor, die
mogelijk ook in de Heirnisse kunnen aangetroffen worden: Ijsvogel, Houtsnip, Kerkuil (geen
broedgeval), Sperwer, Ransuil, Patrijs, Goudhaantje, Vuurgoudhaantje en Boomvalk (broedgevallen in
’88 en ’96).
Voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van de populaties van de bijzondere vogelsoorten
(de Rode lijstsoorten en indicatoren van goed ontwikkelde structuur- en vegetatietypes) is het
aangewezen om diverse structuurentiteiten in het bos te behouden en optimaal te ontwikkelen. In de
Heirnisse is zowel de populatie aan hakhoutsoorten als de aanwezigheid van kritische soorten
afhankelijk van dood hout en een goed ontwikkelde kroonlaag van belang. Door een combinatie van
integraal beheer en gericht beheer kunnen de populaties van deze verschillende groepen zich in stand
houden of verder ontwikkelen.

In 1992 –1993 werd door André Verstraeten en Paul Vercauteren een inventarisatie uitgevoerd van de
broedvogels in de Heirnisse. De waargenomen soorten worden weergegeven in Bijlage 3, hun
conclusies luiden als volgt:

BROEDDICHTHEID PER VEGETATIETYPE
Grosso modo konden volgende types worden onderscheiden: hakhout (HK), hooghout met de
onderverdeling hooghout-populier (HP), hooghout met voornamelijk eik (HE), hooghout-den (HD).
Verder ruigte (R), cultuurgronden met als onderverdeling akkerland (KA) en weiland (KW).
Deze indeling heeft uiteraard soms vage grenzen en percelen waar veel boomval optrad en die als
ruigte gekwalificeerd werden, hebben soms al meer het karakter van jong hakhout. Nochtans laat
deze indeling toe, zij het op grove schaal, de relatie broedvogel-vegetatietype te toetsen.

Broedparen / ha
HP
HE

1992
8,3
13,6
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HD
HK
R
KA/KW

6,0
7,2
7,8
0,5

5,7
6,3
6,7
0,3

Voor de twee belangrijkste types (HK en R) was de broeddichtheid in beide inventarisatiejaren
nagenoeg gelijklopend, maar er werd al gesteld dat de grenzen tussen deze types soms vaag waren.
De waarden van HP en HE - die relatief hoog liggen - werden uitgelokt door een interessante
onderbegroeiing en uiteraard ook door de zeldzaamheid van een echt hoge kruinlaag in het
boscomplex, waardoor allicht een meer geconcentreerd optreden van kruinbroeders te noteren viel.
Dat de twee percelen dennen (HD) eveneens relatief hoog scoorden qua broeddichtheid had enerzijds
te maken met een aantrekkelijke randbegroeiing van één perceel, anderzijds met het ietwat
geconcentreerd broeden van de houtduif erin. Het lijdt geen twijfel dat de relatie vegetatietypebroeddichtheid in de Heirnisse door aanvullend onderzoek veel grondiger zou kunnen geanalyseerd
worden. Daardoor zou bijvoorbeeld het belang van de stadia waarin de hakhoutpercelen verkeren en
ook de soort hakhout, aan het licht komen. Op de kaarten die een totaalbeeld geven van bet aantal
broedparen in 1992 en 1993 valt nu al op dat in de perceelsblokken 11 tot en met 19,met hakhout in
de maturiteitsfase, een lagere broeddichtheid te zien is.
Door boomval ten gevolge van de storm in 1986, werden in meerdere percelen in de Heirnisse als het
ware aparte biotopen geschapen binnen het hoge hakhout, wat de broeddichtheid van bepaalde
soorten dan weer ten goede kwam.
BESLUITEN
De broeddichtheid in de Heimisse scoort goed maar ligt niet uitzonderlijk hoog. Dreven door het
gebied verhogen zeker het (gunstig) randeffect. Anderzijds zijn grote delen van het hakhout in de
maturiteitsfase beland. Qua soortendiversiteit scoort de Heirnisse goed voor een gesloten
boscomplex.
Er zijn echter - buiten een goede broeddichtheid en broeddiversiteit - een aantal factoren die de
avifaunistische waarde van het gebied sterk verhogen:
1) Zeldzame broedvogelsoorten in de regio als Wielewaal en Goudvink (restpopulaties),
Buizerd, Kleine Bonte Specht en Zwarte specht komen er voor. Het broedpaar
Houtsnippen is zelfs uitzonderlijk voor de regio. De broeddichtheid van vooral Grasmus en
Bosrietzanger (ruigte), Grote Bonte Specht en Boomkruiper (aanbod van nog opstaande
dode bomen) is er in vergelijking met de rest van de regio hoog.
2) Bij de inventarisatie in zowel 1992 als 1993 werd vastgesteld dat het broedsucces er in het
algemeen zeer hoog lag, gezien bet groot aantal waargenomen pas uitgevlogen jongen. Weliswaar
zou dit facet door aanvullend nestonderzoek verder bevestigd moeten worden. Een verklaring voor het
hoge broedsucces zou kunnen zijn dat aaneengesloten boscomplexen onaantrekkelijk zijn als
broedplaats voor Eksters. Alleen in 1993 werden twee broedparen Eksters geteld, beiden nestelend
aan de rand van het gebied en zeer weinig foeragerend in de Heirnisse zelf. Gekoppeld aan de rust
die in de Heirnisse heerst waardoor minimale nestverstoring optreedt - kan dit leiden tot sterk
verminderde nestpredatie t.a.v. halfopen landschappen waar vaak heel wat Eksters broeden en/of
recreatie of andere activiteiten meer nestverstorend werken.
3) De vrijwel complete rust en het tevens geschikte biotoop, maken van de Heirnisse een
uitzonderlijke pleisterplaats voor doortrekkende en overwinterende Houtsnippen. Vroegere drijfjachten
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in het gebied hebben dat herhaaldelijk aangetoond. Bovendien werden op 26 december 1993, bij een
vluchtige inventarisatie die lang niet de hele oppervlakte van de Heimisse besloeg, 14 houtsnippen
geteld. Het reëel aantal moet toen veel hoger hebben gelegen.

Naar het verdere beheer toe, dient het behoud van de structuurdiversiteit dan ook een belangrijk
aandachtspunt te zijn. Dit kan gerealiseerd worden door het in stand houden van de ruigten en het
plaatselijk behouden van het hakhoutbeheer.

Vissen
In juni 1996 gebeurden visbestandsopnames van de Moervaart door het Instituut voor Bosbouw en
Wildbeheer en het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek Oost-Vlaanderen. (Van Thuyne et al.,
1997). Zij troffen de volgende twaalf vissoorten aan; soorten die ter hoogte van de Heirnisse werden
aangetroffen zijn aangekruist met een ‘X’.
Nederlandse naam
Wetenschappelijke naam
paling
Anguilla anguilla
brasem
Abramis brama
kolblei
Blicca bjoerkna
giebel
Carassius auratus gibelio
karper
Cyprinus carpio
vetje
Leucaspius delineatus
blankvoorn
Rutilus rutilus
rietvoorn
Scardinius erythrophtalmus
zeelt
Tinca tinca
driedoornige stekelbaars Gasterosteus aculeatus
pos
Gymnocephalus cernua
baars
Perca fluviatilis
kruising van blankvoorn en brasem

X
X

X
X
X

Blankvoorn en brasem zijn de dominante soorten. Ook giebel en karper vormen een belangrijk
aandeel in de visstand. Daarnaast worden ook kolblei en rietvoorn regelmatig aangetroffen. De
driedoornige stekelbaars en de zeelt worden slechts uitzonderlijk gevangen. De vangst van Vetje is
hier uitzonderlijk te noemen, zeker gezien de slechte waterkwaliteit. De roofvisstand is praktisch
onbestaand en bestaat haast uitsluitend uit paling.
Hieruit kan geconcludeerd worden dat de visstand van de Moervaart weinig divers en weinig dens is
en hoofdzakelijk bestaat uit resistente soorten. De viswaterkwaliteit (visindex) wordt beschreven als
‘kritisch-slecht’ tot ‘slecht’. De waterkwaliteit wordt beïnvloed door het kanaal Gent-Terneuzen en
omschreven als ‘matig verontreinigd’ tot ‘verontreinigd’ (fysicochemisch) en als ‘matig’ tot ‘slecht’
(biologisch). De dikke anaërobe sliblaag en de vrij steile oevers dragen evenmin bij tot biologische
verscheidenheid. Tenslotte wordt het pompgemaal te Wachtebeke genoemd als een belangrijk
knelpunt voor vismigraties.

Vlinders
Een specifieke inventarisatie van insecten werd niet uitgevoerd. Tijdens de terreinbezoeken in de
zomer 2001 werden volgende soorten waargenomen:
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− Bont zandoogje
− Dagpauwoog
− Gehakkelde aurelia
− Icarusblauwtje
− Klein koolwitje
Bont zandoogje en Gehakkelde aurelia zijn twee soorten die ongetwijfeld hun voordeel halen bij het
voorkomen van open plekken in het bos, in dit geval dreven.
Andere insecten die werden waargenomen zijn: Schorpioenvlieg, Bruine sprinkhaan, Gewoon
spitskopje, Grote groene sabelsprinkhaan en Krasser. Een glimworm larve werd aangetroffen in
bestand 2.
Een inventarisatie van zweefvliegen werd wel uitgevoerd in 1992. Deze gegevens werden bijgevoegd
in Bijlage 2. Binnen de waargenomen groep van zweefvliegen zijn volgende soorten in het bijzonder
gebonden aan bossituaties:
− Xylota tarda
− Cheilosia fraterna: vochtige bossen
− C. proxima
− Neocnemodon brevidens: soort van bosranden, weinig waargenomen in Vlaanderen
− Volucella bombylans
− V. pellucens
− Myatropa florea
− Chrysotoxum bicinctum

3.2.3 Bestandsbeschrijving

Bestand 1
Oppervlakte: 2,80 ha
Populierenaanplanting in verval. Door twee zware stormen werden een groot aantal bomen
afgebroken of ontworteld. Dit resulteert in een open vegetatie, met potenties tot ontwikkeling naar een
grote zeggenvegetatie, maar door het uitblijven van een maaibeheer, hoofdzakelijk met de kenmerken
van een moerasspirearuigte. Om de evolutie naar een grote zeggenvegetatie in te zetten, dient ook
werk te worden gemaakt van een vernatting van dit gebied.
Baeté (1994) karakteriseert deze vochtige ruigte als het type 1100, met als differentiërende soorten
ten opzichte van de andere vegetatietypes binnen dezelfde groep: Hondsdraf, Smeerwortel en
Brandnetel.

Bestand 2
Oppervlakte: 2,16 ha
Sterk gelijkaardig met bestand 1. Vochtige ruigte van vegetatietype 1100 (Baeté, 1994). Populier werd
weggehaald na windval. Verspreid komt verjonging van Zomereik, Vlier, Gewone es en in mindere
mate Gelderse roos en Lijsterbes voor. Ondergroei met veel Dauwbraam, Moerasspirea, Hop,
Smeerwortel, Akkerdistel, Gewoon dikkopmos. De sloten zijn verland met Liesgras en Riet. Lokaal
komen Dotterbloem en Moesdistel voor. De moeraskalk dagzoomt plaatselijk. Er is heel wat dood hout
aanwezig, wat gunstig is voor houtzwammen en kevers.
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Bestand 3
Oppervlakte: 1,80 ha
Nauwelijks bosbedekking met uitzondering van enkele groepjes olm, hazelaar en cultuurpopulier.
Verder een ruderale ruigte (moerasspirearuigte), in sterke mate gedomineerd door grote brandnetel
en gewone bereklauw.
Opengehouden (gemaaide) zone met Moesdistel.

Bestand 4
Oppervlakte: 3,24 ha
Begreppeld hakhout van kalkrijk vegetatietype 0100 (nattere variant met meer ruigtekruiden; Baeté,
1994) met Gewone es, Zwarte els, Hazelaar, wilg, Vlier, Gelderse roos, Zomereik, populier (gering
aantal). Ondergroei met Dauwbraam, Leverkruid, Gele lis, Hondsdraf, Ruwe smele, Drienerfmuur.
Plaatselijk komen ook Keverorchis, Salomonszegel, Riet en Dotterbloem voor. Op basis van deze
soorten kan dit bestand gerekend worden tot het ruigtekruiden-elzenbos. Er ligt veel dood hout, dit is
onder meer interessant voor zwammen (o.a. Ascomyceten) en ongewervelden.
De westelijke rand bestaat uit een kalkrijk, nitrofiel iepenbosje met open plekken met veel Pitrus, Kale
jonker, Watertorkruid en Kattestaart. Baeté (1994) suggereert dat deze plek werd afgeschraapt ten
behoeve van de aanleg van de dijk.
Het noordoostelijk deel (4b) is een vochtig, matig voedselrijk grasland, met kenmerkende soorten
eigen aan dottergraslanden. Het voorkomen van Pitrus en Biezeknoppen wijzen op bodemverstoring.
Dit perceel maakt echter geen deel uit van het als bosreservaat aangeduide gedeelte.

Bestand 5
Oppervlakte: 3,51 ha
Het bestand bestaat uit twee delen. Het grootste deel bestaat uit een aanplanting van
populierenhooghout van het vegetatietype 1101 (Baeté, 1994). Er groeit veel Moeraszegge,
aangevuld met Riet en hier en daar Dotterbloem. Een zuiver vegetatietype is hier moeilijk af te lijnen:
in dit bijzonder ijle bestand met veel open ruimte, komt een relatief goed ontwikkelde moerasvegetatie
voor, weliswaar plaatselijk verruigd met Liesgras.
In het zuidwesten van bestand 5 bevindt zich een elzenbosje van het kalkrijk vegetatietype 0100.
(Kalk-elzenbroek - Ruigtekruiden-elzenbos)Dit perceel is bebost geweest sinds de topografische
kaart van 1910.

Bestand 6
Oppervlakte: 3,24 ha
De opgehoogde delen binnen dit bestand dateren van ca. 15 jaar geleden en zijn opgespoten met
ruimingsslib uit de vaart van Stekene. Fytosociologisch vergelijkbaar met de open delen van bestand
5, maar plaatselijk met een grotere dominantie van riet.
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Bestand 7
Oppervlakte: 6,38 ha
Begreppeld hakhout van het kalkrijk vegetatietype 0100. De kruidlaag bestaat uit veel Ruwe smele,
Dauwbraam en plaatselijk Salomonszegel, Keverorchis en Vogelmelk. In het noordwesten ligt een
kalkrijk, nitrofiel iepenbosje van het vegetatietype 0100 met onder andere Brandnetel en Robertskruid.
In het centrum van het perceel zijn enkele bijzondere mossen opgemerkt (Thujamos en Spatelmos als
epifyten op els en es). In de zuidelijke rand komt Hazelaar voor in hoge dichtheid en groeien
Bosviooltje en Leverkruid in de kruidlaag. Het oostelijk gedeelte is meer vergrast en er groeit meer
braam. Plaatselijk groeien jonge populieren. Op basis van de kruidlaag kan deze bosgemeenschap
beschouwd worden als een gedegradeerde vorm van het elzen-vogelkersverbond, neigend naar het
ruigtekruidenelzenbos (het onderscheid is moeilijk te maken).

Bestand 8
Oppervlakte: 4,75 ha
Begreppeld hakhout, met hazelaar als aspectbepalende soort, met regeneratiezones van kalkrijke
vegetatietypes 0100 en 0101 (Baeté, 1994). Er groeit vrij weinig braam. In de greppels komen
Zenegroen, Ruwe smele, Pinksterbloem en Klei-vedermos voor. Op de rabatten groeit Drienerfmuur,
Kamperfoelie, Ruwe smele en lokaal ook Salomonszegel. In het zuidoosten gaat het vegetatietype
over in de meer neutrale types 001 en 000 (Baeté, 1994).
Als bosgemeenschap kan dit bestand beschouwd worden behorend tot het Elzen-vogelkersverbond.
De historisch sterk verstoorde bodem en het voorkomen van soorten die wijzen op verstoring, zoals
witbol en pitrus, maken dat het hier eerder over een arme en gedegradeerde vorm gaat van dit
verbond. Op de iets drogere delen vertoont dit bestand eerder kenmerken van het vochtig wintereikenbeukenbos.

Bestand 9
Oppervlakte: 2,11 ha
Sterk aangetast door windval. Het noordelijk deel sluit aan bij het vegetatietype 0100 en 0101 van
bestand 8, terwijl het zuidelijk deel bij het vegetatietype 001 en 000 van datzelfde bestand.
Gedegradeerde vorm van het wintereiken-beukenbos.

Bestand 10
Oppervlakte: 4,08 ha
Hier is de windval beperkt gebleven.
Het noordelijk deel sluit aan bij het vegetatietype 0100 en 0101 van bestand 8 en kan gerekend
worden tot het Alno-padion. Het zuidelijk deel sluit aan bij het vegetatietype 001 en 000 van bestand 8
en kan gerekend worden tot het wintereiken-beukenbos.
In het noordoosten bevindt zich een kleine oppervlakte (ca. 0,4 ha) kalkrijke, vochtige
moerasspirearuigte, met veel Hondsdraf, Moesdistel, Smeerwortel en Gewoon dikkopmos.

Bestand 11
Oppervlakte: 6,39 ha
Hakhout, gelijkend op bestand 7 en 8, maar een drogere variant, gekenmerkt door het voorkomen van
Gewone esdoorn. Door Baeté (1994) werd deze soort voor dit vegetatietype (001) als karakteristieke
soort aangewezen. In het centrum komt een fraaie Ribes nigrum vegetatie voor. Aan de noordelijke
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rand ligt een randzone met elementen van een kalkrijke vorm van het Elzen-vogelkersverbond, met
voorkomen van Gelderse roos..

Bestand 12
Oppervlakte: 1, 69 ha
Hooghoutbestand behorende tot de associatie van het (zomer)eiken-berkenbos (Betulo-Quercetum
roboris). Het gaat hier weliswaar om een drogere, maar toch nog relatief voedselrijke standplaats,
zodat de vegetatie toch nog relatief rijk is: braam, weinig Stekelvaren, plaatselijk Veelbloemige
veldbies en Fraai haarmos.

Bestand 13
Oppervlakte: 0,77 ha
Aanplanting van Corsicaanse den, in de ondergroei verwijzen nog enkele soorten naar de
oorspronkelijke vegetatie van het eikenverbond (Quercion robori-petraea). Door de dikke strooisellaag
komen weinig bodemmossen voor. Plaatselijk komt Amerikaanse vogelkers voor. In het noordwesten
van het bestand bevindt zich een zone met veel windval.

Bestand 14
Oppervlakte: 7,48 ha
Hakhout met Gewone esdoorn als aspectbepalende soort, met kenmerken van het eikenverbond.
Plaatselijk komt veel Stekelvaren voor. De oostelijke rand van het bestand werd in 1990 kaalgekapt.
Centraal in het bestand ligt een concentratie van Amerikaanse vogelkers (derivaatgemeenschap van
het Wintereiken-Beukenbos). In de zuidwestelijke hoek tenslotte, ligt een rechthoek (ca. 0,4 ha)
vochtige ruigte met Bronkruid, Vogelmuur en Gewone hoornbloem. Deze plaatselijk afwijkende
vegetatie verwijst naar het voormalig grondgebruik als wildakkertje (Baeté, schriftelijke mededeling,
2001).

Bestand 15
Oppervlakte: 2,76 ha
Gevarieerd hakhoutbestand met Hazelaar, Amerikaanse eik, Ruwe berk, Gewone esdoorn en
Amerikaanse vogelkers. Derivaatgemeenschap van het wintereiken-beukenbos, door Baeté (1994)
gekarakteriseerd als vegetatietype 001: hakhout met gewone esdoorn, gemengd met 000 (hakhout
met Zwarte els, ruwe berk en zomereik).

Bestand 16
Oppervlakte 2,04 ha
Hooghout van Corsicaanse den van het vegetatietype 001. Dit bestand werd in de winter 2000-2001
gedund. Naar het oosten bevindt zich een strook waar berk voorkomt in bijmenging. Verspreid groeit
wilg. In de kruidlaag komen Stekelvaren, Hop, Brandnetel en Wilgeroosje. Fytosociologisch sluit dit
bestand aan bij bestand 15, maar door de aanplanting van de Corsicaanse dennen is de
oorspronkelijke kruidlaag nagenoeg verdwenen.
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Op de overgang met bestand 18 ligt een grazige, vochtige ruigte gekenmerkt door Gestreepte witbol
en Witte klaver. Vermeldenswaardige soorten van de kruidlaag zijn Gevleugeld hertshooi en Echt
duizendguldenkruid.

Bestand 17
Oppervlakte: 1,45 ha
Dit bestand bestaat uit een ijle aanplanting met cultuurpopulier. In het oostelijk deel ligt een meer open
strook met opslag van onder meer Boswilg. Op de overgang naar bestand 18 bevindt zich een
hakhoutzone met kalkrijke elementen van het wintereiken-beukenbos met veel Dauwbraam.

Bestand 18
Oppervlakte: 0,5 ha
Bestand 18 bestaat uit drie verjongingsgroepen: van noord naar zuid met respectievelijk Zwarte els,
Gewone Es en Boskers als hoofdboomsoort. De kruidlaag wordt sterk gedomineerd door Grote
Brandnetel.

Bestand 19
Oppervlakte: 8,11 ha
Hakhoutbestand met Gewone esdoorn (vegetatietype 001, Baeté, 1994). Eerder grazige kruidlaag met
onder meer Gladde witbol. Aan de zuidrand van het bestand komen ook meer kalkminnende soorten
voor zoals Veldesdoorn, hier allicht aangeplant.

Bestand 20
Oppervlakte: 1,21 ha
Gemengd hakhout van het vegetatietype 001. Verruigde vorm van het wintereiken-beukenbos, met in
de kruidlaag Zachte witbol en sterk overwoekerd door braam.

Bestand 21
Oppervlakte: 2,14 ha
Ten westen van het brede, sterk verbraamde pad dat dit bestand doorkruist ligt diep begreppeld
hakhout (drainagepatroon W-O) ook hier weer als een onvolledige vorm van het wintereikenbeukenbos. In de kruidlaag groeit veel Stekelvaren, maar ook braam, Valse salie en Wilde
kamperfoelie. Er komen een aantal bijzondere mossen voor, zoals Moerasbuidelmos, Gewoon
draadmos, Neptunusmos en Klein platmos. Neptunusmos is een soort die bij voorkeur groeit op
rottend hout in vochtige, oude bossen.
Ten oosten van het pad dringt in het noorden iets meer licht binnen. Hier groeien Gele lis,
Pinksterbloem, Drienerfmuur en Brandnetel in de kruidlaag.

Bestand 22
Oppervlakte: 3,45 ha
Langs de westrand komt vrij recent gekapt hakhout met hazelaar voor, terwijl centraal een perceel
hooghout aanwezig is met Zomereik, Beuk en enkele berken. Het is een zeer ijl bestand, met relatief
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weinig ondergroei voornamelijk bestaande uit Zomereik en Lijsterbes. Het is tevens een vindplaats
van Neptunusmos.
In de kruidlaag komen Pilzegge, Pitrus, Schapezuring en grassen voor. Naar het zuiden toe verruigt
het bestand met in de kruidlaag Braam, Valse salie, Wilde kamperfoelie en Stekelvaren. Enkele
populieren staan nog overeind.
In het zuidelijk deel van dit bestand bevindt zich een gedeelte weiland, omringd door knotwilgen. Dit
weiland maakt integraal deel uit van het reservaat. Het betreft de kadasterpercelen 459, 460 en 461.
Momenteel is dit perceel nog in landbouwgebruik.

Bestand 23
Oppervlakte: 2,48 ha

Gemengde aanplanting Zomer- en Wintereik en Gewone Es van 5 tot 7 jaar oud, aangeplant met
bosrand.

Floristisch waardevolle bermen:
De bermen zijn over het algemeen soortenrijk. Echte oude bossoorten komen niet voor, de meeste
soorten verwijzen naar jong bos zoals Boskortsteel, Drienerfmuur en Knopig helmkruid (Baeté,
schriftelijke med.). Syntaxonomisch sluiten deze bermen min of meer aan bij het Zilverschoonverbond.
pad tussen perceel 6-10, 6-9b, 5-8, 4a-7, 4b-7 met Gevleugeld hertshooi, Knopig helmkruid en Valse
salie
pad tussen perceel 7-11, 7-12 met Hondsdraf, Liggend hertshooi en Watermunt
pad tussen perceel 14-20 met Liggend hertshooi, Margriet, Echte koekoeksbloem
pad tussen perceel 8-14, 9a-14, 9a-15, 10-15 met Hondsdraf, Heelblaadjes, Dauwbraam
pad tussen perceel 13-19; 11-19, 11-16 met Kruipend zenegroen en Glad walstro
pad tussen perceel 7-8, 12-14, 13-14 met Geel nagelkruid, Liggend hertshooi en Gele dovenetel.
De eerste drie bermen zijn vrij lichtminnend, terwijl de laatste drie licht schaduwtolerant zijn.
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3.2.4 Boomsoortensamenstelling
Voorkomende soorten in de Heirnisse
De verschillende boom- en struiksoorten van de Heirnisse zijn hieronder weergegeven op basis van
de bestandsbeschrijvingen die in het voorjaar 2001 opgemaakt werden in het kader van deze studie:

Cultuurpopulier
Grauwe abeel
Trilpopulier
Gewone vlier (en var. Peterselievlier)
Zomereik
Wintereik
Amerikaanse eik
Grauwe els
Zwarte els
Schietwilg
Boswilg
Kraakwilg
Grauwe wilg
Katwilg
Gewone es
Gelderse roos
Ruwe berk
Zachte berk
Gewone iep
Ruwe iep
Gewone esdoorn
Veldesdoorn

Hazelaar
Rode kornoelje
Amerikaanse vogelkers
Zoete kers
Lijsterbes
Corsicaanse den
Douglas
Fijnspar
Sporkehout
Eenstijlige meidoorn
Beuk
Haagbeuk
Tamme kastanje
Kardinaalsmuts
Spork
Hulst
Zwarte bes
Aalbes
Kruisbes

Boomsoortensamenstelling op basis van stamtal en grondvlak
De boomsoortensamenstelling, gerekend naar stamtal en grondvlak, van de Heirnisse is in de
diagrammen in Bijlage 5 weergegeven.
Uit deze diagrammen blijkt:
 de zeer grote soortenrijkdom van de Heirnisse. Met uitzondering van de cultuurpopulieren zijn
de voorkomende exoten beperkt in aantal en grondvlak. De cultuurpopulier kan hier als een
niet agressieve exoot beschouwd worden, daar waar dit voor de Amerikaanse eik en de
Amerikaanse vogelkers niet het geval is. Beide laatste soorten nemen echter slechts een klein
aandeel in, in het totale bomenbestand.
 Ondanks de sterk afgenomen vitaliteit van de populieren, neemt deze soort, op Zwarte els na,
de belangrijkste plaats in voor wat betreft grondvlak.
 Wat betreft stamtal neemt Zwarte els de belangrijkste plaats in. Gewone esdoorn en Hazelaar
komen duidelijk naar voor als hakhoutsoorten met een hoog stamtal en laag grondvlak.
 Het hakhoutbeheer vertaalt zich ook in de grafische weergave van de diameterverdeling. Voor
de hakhoutbestanden vertoont deze grafiek een bruuske daling na de diameterklasse 10-14 (in
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sommige gevallen 15-19). Zware bomen zijn meestal nauwelijks aanwezig. Bij een integraal
beheer zal het hakhout geleidelijk doorgroeien naar hooghout en zal deze curve een meer
regelmatig verloop kennen. Verjonging is mogelijk vanuit de hakhoutstoven, maar ook
zaailingen zijn aanwezig voornamelijk dan van Zwarte els, Gewone iep, Zomereik, Zachte berk,
Gewone esdoorn en Amerikaanse vogelkers.
Opvallend is ook de sterke aanwezigheid van Ruwe en Zachte berk, voornamelijk de
bestanden die behoren tot het Wintereiken-beukenbos. Berk komt zowel voor als natuurlijke
verjonging als in het hakhout.

3.2.5 Bestandskaart
Een bestandskaart op schaal 1:10.000, werd bijgevoegd als Kaart 6.

3.3

Statistische gegevens

3.3.1 Bosinventarisatie
De statistische gegevens (tabellen en diagrammen) welke hieronder zijn opgenomen, zijn
gebaseerd op de bestandsinventaris die in het voorjaar 2001 uitgevoerd werd in het kader van
deze opdracht. De opnamepunten zijn gelegen op de knooppunten van een 50x50 m grid dat
uitgezet werd over de Heirnisse.

3.3.2 Fytosociologische inventaris
De fytosociologische inventaris werd reeds besproken in paragraaf 3.2.1, waarbij de belangrijkste
associaties gesitueerd werden.

3.3.3 Faunistische inventaris
Er kan hier verwezen worden naar hoofdstuk 3.2 waar dit uitvoerig wordt behandeld en naar bijlage
2 waarin de ecologische inventarisatiegegevens zijn opgenomen.

3.3.4 Opbrengsten en diensten
Sinds de aankoop in 1992 werd officieel geen jacht meer beoefend in het gebied. Momenteel loopt
nog een jachtpacht voor de bestanden 21 en 22. Deze pacht loopt nog tot en met 21/12/2003 maar
zal niet meer verlengd worden. De pacht dient opgezegd te worden voor oktober 2002, maar dit zal
reeds gebeuren in mei 2002.
Sinds 1989 gebeurde geen exploitatie meer van het hakhout. Perceel 15 werd in het voorjaar 2001
gedund. Uitslepen gebeurde met paarden tot op de exploitatieweg.
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4 Beheersdoelstellingen
4.1

Bosfuncties

4.1.1 De ecologische functie
Het beheer in het bosreservaat is volledig afgestemd op een optimalisatie van de ecologische
functie en de wetenschappelijke functie van het bos. Hierbij wordt een objectieve afweging
gemaakt tussen een absolute maximalisatie van de natuurwaarde en de biodiversiteit (ecologische
functie) en de mogelijkheden voor de studie van processen van spontane bosontwikkeling
(wetenschappelijke functie).
De aanwezige en potentiële natuurwaarden van het reservaat werden reeds samengevat in
paragraaf 1.1, hieronder worden ze kort samengevat.
-

-

De bosontwikkeling vindt plaats op een zeldzaam en kalkrijk substraat. Dit is zonder meer het
belangrijkte argument om een aanzienlijk deel van de oppervlakte van het reservaat aan te
duiden als integraal te beheren zodat een spontane bosontwikkeling op dergelijk substraat kan
plaatsvinden.
Mede dankzij de Durme die vroeger een getijdenrivier was, zijn de nattere gedeelten van het
gebied een zeldzaam voorbeeld van het bostype Essen-Olmenbos.
Het bos is voldoende groot om te voldoen aan het oppervlaktecriterium voor integrale
reservaten van dit bostype.
De aanwezige structuur met grote hoeveelheden dood hout en halfopen struweelvegetaties
zijn gunstig voor de ontwikkeling van een interessante fauna en flora.
Een hoge avifaunistische waarde is, voornamelijk te danken aan de hoge structuurdiversiteit
en de relatieve rust die er heerst.

Levensgemeenschappen die specifiek gebonden zijn aan een hak- of middelhoutbeheer komen
nauwelijks voor. De hakhoutstructuur draagt wel tot een hogere soortdiversiteit. Een
hakhoutbeheer zal door zijn specifieke structuurkenmerken en afwisseling van licht- en
schaduwrijke situaties bepaalde soorten bevoordelen.
Hak- en middelhoutbeheer is een arbeidsintensieve activiteit. Een dergelijk beheer kan overwogen
worden in de voldoende toegankelijke bestanden en daar waar bijkomende structuurvariatie een
ecologische meerwaarde kan bieden.

4.1.2 De wetenschappelijke functie
Hier gelden dezelfde beschouwingen als voor de ecologische functie: er wordt gestreefd naar een
optimaal samengaan van wetenschappelijke en ecologische functie.
In de integrale reservaatgedeelten is het vanuit wetenschappelijk oogpunt interessant de
processen van spontane ontwikkeling op te volgen. Het onderzoek kan zich onder andere
toespitsen op:
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-

ontwikkeling van de bestandsstructuur (evolutie van de hakhoutbestanden, met of zonder
inleidend beheer);
spontane ontwikkeling van de in Vlaanderen doorgaans zeer sterk door de mens beïnvloede
bosgemeenschappen behorende tot het Alno-padion;
ontwikkeling van de natuurlijke verjonging, die goede kansen krijgt op het kalkrijke substraat;
ontwikkeling van de kruidachtige vegetatie, in functie van de aanwezige necromassa;
ontwikkeling van de fauna, eveneens in functie van de aanwezige necromassa. Speciale
aandacht dient uit te gaan naar Rode Lijst soorten.

In de gerichte reservaatdelen kan de impact van de beheersopties bestudeerd worden. In de
Heirnisse kan het effect van een hakhoutbeheer op fauna en flora onderzocht worden. Eveneens
kan de invloed van de combinatie van maaibeheer in verhouding tot een spontane verbossing op
uitermate nat terrein bekeken worden. Dit lijkt in het bijzonder interessant in de graslanden en
ruigten tussen de bestanden 8, 9 en 10 en de vaart van Stekene. De evolutie van de
soortsamenstelling langs interne zomen kan opgevolgd worden door enerzijds een integraal (nietsdoen) beheer te voeren tegenover een kleine lengte gericht beheer van de dreven.

4.1.3 De schermfunctie
Het reservaat heeft geen statuut als schermbos, zoals bepaald in het Bosdecreet.

4.2

Beheerdoelstellingen

4.2.1 Voor de zones met integraal beheer
Motivatie
Een eerste keuze die gemaakt dient te worden is de keuze tussen een integraal of een gericht
beheer. Concreet voor de Heirnisse houdt deze keuze ook een beoordeling omtrent het al dan niet
behouden van open of halfopen vegetaties en omtrent het in stand houden van ‘oude’ bedrijfsvormen zoals hakhout en middelhout.
Door de adviescommissie bosreservaten in Oost-Vlaanderen werd op haar vergadering van 3 mei
2001, beslist om voor het grootste deel van het reservaat te opteren voor een spontane
ontwikkeling van de bosbestanden. In een integraal reservaat wordt een spontane bosontwikkeling
nagestreefd. Men spreekt ook van een “nulbeheer” of “niets doen beheer”.
De keuze voor nulbeheer steunt op verschillende factoren. Er moet een afweging gemaakt worden
tussen de nodige ruimte en het geduld opbrengen om via natuurlijke processen tot een natuurlijk
ogend bos te komen, ofwel om een startbeheer te voeren en snel een ecologische meerwaarde te
creëren.
Het belangrijkste argument om voor een ruim aandeel integraal beheer te kiezen zijn de potenties
van de Heirnisse om een natuurlijk bos te ontwikkelen op alluvium met kalk. Moeraskalk komt
slechts in geringe mate voor in Vlaanderen en bovendien is spontaan, structuurrijk bos op dit
bodemtype extreem zeldzaam in Vlaanderen. Vanuit deze optiek wordt geopteerd voor een
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belangrijk oppervlakte integraal reservaat, waarin bij voorkeur een gradiënt van de verschillende
aanwezige bodemtypes vertegenwoordigd is.
Ook vanuit algemeen wetenschappelijk oogpunt is het wenselijk het bos spontaan te laten
evolueren tot een nagenoeg natuurlijk bos. In Vlaanderen is geen langdurige ervaring met
spontane bosontwikkeling. De waargenomen evoluties kunnen veel waardevolle informatie
opleveren rond de spontane bosdynamiek. Deze informatie kan nuttig gebruikt worden voor het
natuurgericht bosbeheer en omvormingen van homogene bestanden.
Andere voorwaarden die gunstig kunnen zijn voor de inrichting van een bos als integraal reservaat
zijn de aanwezigheid van verschillende ontwikkelingsfasen, van structuurbepalende soorten en van
voldoende dood hout. Grote delen van de Heirnisse bestaan uit gelijkvormig hakhout, waarvoor de
bovenstaande voorwaarden niet opgaan. Toch wordt in een aantal van deze bestanden voor een
integraal beheer gekozen. Ten eerste omdat er geen specifieke levensgemeenschappen
voorkomen die gebonden zijn aan een hak- of middelhoutbeheer. Ten tweede vormt de natuurlijke
evolutie van een hakhoutbos een zeldzaam studieobject. Tenslotte valt het te verwachten dat de
verjonging gunstig verloopt en de bosverjonging dus geen probleem vormt.
De keuze voor een onmiddellijk nulbeheer kan tot gevolg hebben dat een aantal broedvogels van
lichtrijke situaties en een gevarieerde kruidlaag op termijn in aantal zal afnemen. De afweging werd
hier echter gemaakt ten aanzien van de unieke potenties die de Heirnisse biedt voor de spontane
ontwikkeling van een bosecosysteem op moeraskalk, hetgeen vanuit wetenschappelijk standpunt
interessant is en bovendien ook hoge natuurwaarden kan opleveren.
De bosgedeelten voorbehouden voor een integraal, respectievelijk gericht beheer, werden
aangegeven op Kaart 6.

Zones met een startbeheer
Bestanden gekarakteriseerd door het voorkomen van exoten
Uitheemse boomsoorten die een nadelige invloed kunnen uitoefenen op een spontane
bosontwikkeling zijn in het geval van de Heirnisse de Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers.
Twee opties kunnen hier overwogen worden: de exoten laten staan en de evolutie van de populatie
opvolgen bij de verdere spontane ontwikkeling van het bos. Anderzijds betekent dit dat (vooral in
het geval van Amerikaanse vogelkers) zaadbomen aanwezig blijven. Deze optie werd niet
weerhouden en er wordt geopteerd om deze exoten te verwijderen.
Naaldhoutaanplantingen
Ook hier bestaat de keuze tussen een volledig spontane evolutie of een geïnduceerde evolutie. De
keuze werd hier genomen om door een gerichte ingreep, op korte termijn de natuurlijkheidsgraad
van deze aanplantingen te verhogen. De specifieke meerwaarde die beide dichte naaldhoutbestanden kunnen hebben voor bepaalde broedvogels, kan op lange termijn toch niet
behouden worden. Bovendien zal het integraal beheer er toe leiden dat zich op andere plaatsen
een dichte vegetatie vormt die een vervangend habitat kan bieden. Van het Vuurgoudhaantje bv. is
geweten dat deze soort niet specifiek gebonden is aan naaldhoutbestanden.
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Beheerdoelstellingen met betrekking tot de abiotische factoren
Een vernatuurlijking van de waterhuishouding kan zowel de ontwikkeling van de open als gesloten
vegetatietypen ten goede komen. Nagenoeg de ganse bosoppervlakte kent een dichtnet van drainagegrachten, die plaatselijk verdroging, gevolgd door verruiging, veroorzaken. Het grondwaterpeil
terugbrengen naar een meer natuurlijk niveau is hier de doelstelling.

Toetsing aan de afbakening als habitatrichtlijngebied
Als beschermde habitats treffen we in de Heirnisse alluviale bossen met Zwarte els en Gewone es
en kalk-elzenbroek aan. Deze bostypen zullen door de natuurlijke processen die in de integrale
reservaatgedeelten de vrije loop gelaten worden spontaan kunnen ontwikkelen tot structuurrijke
bossen. In het bijzonder zullen op lange termijn alle successiestadia van deze bostypen aanwezig
kunnen zijn.
Het voorgestelde beheer van nietsdoen, kan dan op langere termijn leiden tot een verrijking voor
de habitats waarvan de habitatrichtlijn de bescherming beoogt.

Veiligheidszones en geëxonereerde paden
In een strook van 1 boomhoogte grenzend aan de vrij toegankelijke en openbare wegen wordt een
veiligheidszone voorzien. De boomhoogte wordt binnen dit beheerplan vastgelegd op 40 m. In
deze zone is het toegestaan om bomen die een gevaar voor de veiligheid kunnen opleveren te
vellen (preferentieel in de natuurlijke valrichting). Na de velling blijft de boom integraal in het
reservaat liggen als belangrijke dood hout component.
Wanneer windval of windbreuk optreedt waarbij de gevallen boom de doorgang verspert, dan kan
het boomgedeelte dat over de weg of het wandelpad is gelegen, weggezaagd en verplaatst worden
zodanig dat het normale gebruik weer mogelijk is.
De wandelpaden in de Heirnisse zijn niet vermeld in de Atlas der Buurtwegen en deze paden zijn
ook niet vrij toegankelijk. Veiligheidszones of het toepassen van het exoneratiebeding zijn hier dan
ook niet van toepassing.
De enige openbare wegen die het reservaat doorkruisen, zijn de Weimanstraat en de Cadzandstraat. Beiden worden voorzien van een veiligheidszone.
Een veiligheidszone wordt ook voorzien langs de waterlopen.

4.2.2 Voor de zones met gericht beheer
Beheerdoelstellingen met betrekking tot de gesloten vegetatietypes
Van oudsher werd in de Heirnisse een hakhoutbeheer gevoerd, al dan niet met behoud van
overstaanders. Ondanks het arbeidsintensieve karakter van deze beheermaatregel zijn er toch een
aantal argumenten aan te halen die een plaatselijke continuering van dit beheer zeker
verantwoorden. Bij de keuze voor de percelen waar een hakhoutbeheer verder dient te worden
gezet, werd gelet op het minimaliseren van de impact die de regelmatige beheeringrepen kunnen
hebben op het integraal deel. Er werd gekozen om het hakhoutbeheer door te voeren in de
marginaal gelegen percelen ten opzichte van de integraal beheerde boskern.
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De keuze voor een hakhoutbeheer wordt ingegeven vanuit een streven naar een zo groot
mogelijke structuurvariatie: een hakhoutbeheer met behoud van overstaanders laat toe sturend in
te grijpen op leeftijdsverdeling en soortsamenstelling. Bij het hakhoutbeheer wordt gestreefd naar
een zo groot mogelijke ongelijkjarigheid door enerzijds het behouden van 20 tot 30 overstaanders
per ha, en anderzijds het streven naar hakhout in verschillende regeneratiestadia.
Een belangrijke relatie kan gelegd worden met het vogelbestand. De structuurvariatie die de
verschillende regeneratiestadia van hakhout met zich meebrengen bevordert de soortenrijkdom
van de aanwezige vogels. De huidige aanwezigheid van een populatie hakhoutgebonden
vogelsoorten (met Nachtegaal, Tortel en Goudvink als meest bijzondere soorten) kan op regionale
schaal als belangrijk beschouwd worden. Dit is een voornaam argument om een gericht beheer
voor de instandhouding en verdere ontwikkeling van een populatie van deze soorten te voorzien.
Indien de periodieke kappen op voldoende grote oppervlakte uitgevoerd worden (20 à 25 are)
levert een hakhoutstructuur een belangrijke meerwaarde aan de structuurdiversiteit en daarbij ook
aan de soortenrijkdom voor wat betreft vogels.
Hakhoutzones kunnen ook fungeren als een soort randzone, deels ter compensatie van de interne
randen die verdwijnen met de dreven.
Het hakhoutbeheer wordt verder gezet in de bestanden 19 (deel), 21 en 22.
De keuze voor de percelen 19 (deel), 21 en 22 kan als volgt verantwoord worden:
− Het hakhoutbeheer in de bestanden 21 en 22 sluit aan bij het reeds gevoerde beheer in het
natuurreservaat de Fondatie. De keuze om deze twee geïsoleerde bestanden verder als
hakhout te beheren, maakt het mogelijk de impact van deze beheermaatregel op het als
integraal te beheren reservaatsdeel, te minimaliseren.
− Daar waar bestanden 21 en 22 eerder vochtig zijn, biedt het beheer in bestand 19 een
vergelijking met hakhoutbeheer in een drogere situatie.
− Hakhoutbeheer in bestand 19 (deel) biedt bovendien de specifieke mogelijkheid tot het creëren
van een gevarieerde randzone.

Beheerdoelstellingen met betrekking tot de open vegetatietypes
Voor de open en halfopen vegetaties wordt geopteerd om deze op een beperkte oppervlakte
gericht te beheren, om een evolutie naar bos tegen te gaan: meer bepaald gaat het om het behoud
van grote zeggenvegetaties, dottergrasland en ruigten.

Beheerdoelstellingen met betrekking tot de fauna
Het behoud en de versterking van de aanwezige structuurvariatie in de overwegend open
vegetaties, is voor een groot aantal diergroepen van belang: ongewervelden, zoogdieren en in het
bijzonder vogels. Zo zijn onder meer Nachtegaal en Goudvink doelsoorten voor het hakhoutbeheer
en Grasmus, Bosrietzanger en Blauwborst voor het ruigtebeheer
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5 Beheerrichtlijnen
5.1

Beheerrichtlijnen voor de zones met integraal beheer

5.1.1 Inleidend beheer
Conform de doelstellingen van het bosreservaat, wordt in de meeste bosbestanden een integraal
beheer voorzien. Bepaalde ingrepen kunnen wel uitgevoerd worden, ter inleiding van een verdere
spontane evolutie. Deze ingrepen kunnen gericht zijn op het op korte termijn verhogen van de
natuurlijkheidsgraad van de bestanden. Dergelijke ingrepen dienen niet op grote schaal te worden
uitgevoerd, daar een integraal beheer juist gericht is op de natuurlijke processen bij bosontwikkeling. In bepaalde gevallen kan het blijven voortbestaan van een bepaalde uitgangssituatie
echter een achteruitgang of degradatie van het bosbestand inhouden, in dergelijke gevallen kan
een inleidend beheer aangewezen zijn.
In een aantal andere gevallen kan een inleidend beheer er op gericht zijn de verdere evolutie van
het bosbestand niet te zwaar te hypothekeren. Dit laatste is bijvoorbeeld het geval bij de behandeling van Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers, exoten die in bepaalde omstandigheden een
meer natuurlijke evolutie kunnen hypothekeren.
Voor het bosreservaat de Heirnisse kunnen volgende inleidende beheermaatregelen getroffen
worden:
Ringen van populieren
Nagenoeg alle bestanden in de Heirnisse zijn ingeplant met cultuurpopulier. Deze aanplantingen
zijn over het algemeen zeer ijl, ofwel omwille van windval ofwel omwille van slechte kwaliteit. Om
het homogeen effect van deze aanplantingen te milderen en bijkomend om relatief snel het volume
staand dood hout te verhogen, is het aangewezen een deel van de populieren te ringen. Deze
ingreep is aangewezen in bestanden 1. In dit bestand worden twee groepjes van een drietal bomen
geringd. In bestand 5 en 6 kunnen eventueel enkele bomen geringd worden om een geleidelijke
overgang te creëren naar een meer open vegetatie. In de andere bestanden vertoont het
populierenbestand al spontaan verval.
Bestrijding Amerikaanse vogelkers
In het bosreservaat de Heirnisse is Amerikaanse vogelkers vooral vertegenwoordigd in het in de
bestanden 8, 12, 13, 14 en 19. De bestrijding van Amerikaanse vogelkers gebeurt over het ganse
reservaat, maar in de eerder vermelde bestanden gebeurt de bestrijding op intensieve wijze en met
goede nazorg.
Kleinere exemplaren dienen zoveel mogelijk met de hand uitgetrokken worden. Wanneer dit niet
kan, dienen de boompjes afgekapt te worden en onmiddellijk ingestreken met een glyfosaatoplossing. De zwaardere bomen kunnen behandeld worden door middel van de hak- en
spuitmethode. Deze methode blijkt in praktijk de hoogste efficiëntie te hebben. Een drietal diepe
inkepingen worden in de stam gemaakt, die onmiddellijk ingestreken worden met een
glyfosaatoplossing. Elke behandeling met een glyfosaatoplossing dient bij voorkeur in het najaar te
gebeuren, wanneer de dalende sapstroom het sterkst is. Een nabehandeling bestaat uit het
opvolgen van de behandelde percelen zodat eventuele verjonging onmiddellijk verwijderd kan
worden en om eventuele verjonging vanuit de zaadbank ook verwijderd te hebben. Een
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nabehandeling wordt voorzien voor een termijn van vier jaar, vanaf de start van deze
beheermaatregel.
De toestand van de populatie Amerikaanse vogelkers is vrij goed gedocumenteerd voor 1994. Om
een evaluatie te kunnen maken van 7 jaar spontane evolutie van deze populatie zal met de
behandeling van Amerikaanse vogelkers pas gestart worden na september 2002.
Amerikaanse eik
Amerikaanse eik wordt bij voorkeur geringd, dit levert bovendien zwaar staand dood hout. Het
ringen van Amerikaanse eik dient te gebeuren in bestand 14. Bomen met een diameter van meer
dan 30 cm worden geringd, kleinere bomen worden afgekapt en behandeld met een glyfosaatoplossing. Het verdient aanbeveling de natuurlijke verjonging in bestand 12 met de hand uit te
trekken. De bestrijding van Amerikaanse eik op deze wijze gebeurt voor het ganse reservaat, met
een intensieve bestrijding en een doorgedreven nazorg in de bestanden 12 en 14. Ook hier blijft de
nazorg beperkt tot vier jaar na de start van het beheer.
Naaldhoutaanplantingen
(bestanden 13 en 16)
Een éénmalige sterke dunning in beide naaldhoutaanplantingen moet voldoende mogelijkheden
bieden om een geleidelijke spontane omvorming te induceren. Natuurlijke verjonging mag verwacht
worden vanuit de naburige bestanden. De dunning in bestand 13 dient uitgevoerd te worden ná de
behandeling van Amerikaanse vogelkers in het bestand en in de naburige bestanden. 30% van het
stamtal mag verwijderd worden bij deze dunningen.

5.2

Beheerrichtlijnen voor de zones met gericht beheer

5.2.1 Hakhoutbeheer
Het gericht beheer van de gesloten vegetaties beperkt zich tot een verderzetting van het
hakhoutbeheer waarbij gestreefd wordt naar ongelijkjarigheid en ongelijksoortigheid. Het
hakhoutbeheer wordt verder gezet op de zuidrand van bestand 19 en in de bestanden 21 en 22.
Gefaseerde kappingen verhogen de structuurdiversiteit. Hiertoe kan elk bestand opgedeeld worden
in twee of meer kappen, waarbij gestreefd wordt naar een minimum te kappen oppervlakte van
0,25 ha. Een omloopperiode van 12 jaar wordt voorgesteld. Het verkoopbaar hout wordt uit het
bestand verwijderd. Het schaarhout wordt op een beperkte oppervlakte gestapeld, in maximaal 5
mijten per hak van 0,25 ha.
Om bijkomende structuurvariatie en ongelijkjarigheid te realiseren wordt een ijle bovenstaanderslaag behouden van ca. 20 overstaanders per ha. Deze overstaanders behoren bij
voorkeur tot verschillende soorten (Inlandse eik, Gewone es, Gewone esdoorn).
Het deel van bestand 19 dat als hakhout beheerd dient te worden wordt gevormd door de zuidrand,
met een breedte van 70 meter, op te delen in kappen van 0,25 ha. Dit betekent dat voor het deel
van bestand 19, 8 kappen van 0,25 ha afgebakend worden. De houwen worden genummerd van
1 tot 8 (van west naar oost). Tijdens de eerste hakhoutkap worden de kappen 1 en 5 teruggezet, bij
de volgende omloop de kappen 2 en 6, enz. Dit levert een omlooptijd van 12 jaar.

Dienstencentrum voor Bosbouw

55

Beheerplan bosreservaat De Heirnisse

In aanvulling op het hakhoutbeheer in bestand 22, zal men het aanpalende weiland spontaan laten
verbossen vanaf 2003, zonder inleidend beheer, waarna het zal worden opgenomen in de
hakhoutcyclus van bestand 22.
De zones met gericht beheer worden weergegeven op kaart 9b.

5.2.2 Ruigten
Ruigten (bestand 3 en 10b) kunnen eenvoudig in stand gehouden worden door periodieke
maaibeurten. Gezien de hoge productie aan biomassa in dit voedselrijk gebied dient de
omloopperiode niet te lang zijn. Maximum drie jaar tussen twee maaibeurten biedt een goed
evenwicht tussen het behoud van een (half)open vegetatie en de arbeidsintensiteit. Het maaisel
moet afgevoerd worden. Enkel het takhout afkomstig van de houtige opslag, kan ook aan de rand
van de percelen gestapeld worden als schuilplaats voor kleine zoogdieren. Als maaitijdstip wordt
einde augustus, begin september vooropgesteld. Dit beheer is van toepassing op bestand 3 en
10b.
Aandachtspunten: in bestand 3 dienen de iepen- en hazelaarbosjes behouden te blijven, in
bestand 10b kan tussentijds ingrijpen noodzakelijk zijn met het oog op de (tot nu toe) verplichte
bestrijding van de distelsoorten Akkerdistel, Speerdistel, Kale jonker en Kruldistel. Als enige
meerjarige soort dient de aandacht vooral naar Akkerdistel te gaan. Het tussentijds uitmaaien van
deze distels in juni is aangewezen.

5.2.3 Graslanden en zeggenvegetaties
Zoals hoger gesteld, wordt voor de bestanden 5 en 6 vanuit wetenschappelijk oogpunt een
spontane verbossing voorgesteld. Een strook van ongeveer 50 m naast de kanaaldijk kan echter
mits aangepast beheer evolueren richting grote zeggenvegetatie. Een jaarlijkse late maaibeurt met
afvoer van het maaisel is hierbij aangewezen. Het is aanbevolen in de herfst te maaien, in de
eerste plaats om de zeggenvegetatie te behouden en om de plaatselijke dominantie van Liesgras
te doorbreken. Het maaisel kan afgevoerd worden langs de zuidelijke dijk van de vaart, zodat geen
ontsluitingsweg in het reservaatsgedeelte dient voorzien te worden.

5.2.4 Bermen en dreven
De Heirnisse kent een grote dichtheid aan dreven. De keuze voor het voeren van een integraal
beheer en de ontoegankelijkheid voor het publiek, maken dat deze ontsluitingswegen geen
praktische functie meer hebben. Anderzijds vervulden ze tot op heden wel een belangrijke
ecologische functie als open plek in het bos en als interne zoom of bosrand. Dergelijke open
plekken en interne zomen vormen een apart habitat binnen het bosgebied en maken in natuurlijke
bossystemen integraal deel uit van het bos.
Het integraal beheer betekent onvermijdelijk dat een aantal eerder lichtminnende soorten in deze
dreven zal achteruitgaan of zelfs verdwijnen. De achteruitgang van deze soorten zal op lange
termijn gecompenseerd worden door het zich ontwikkelen van een mantelvegetatie. Ook langs de
als hakhout beheerde percelen valt te verwachten dat randsoorten zich kunnen handhaven.
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5.3

Bijzondere beheerrichtlijnen

5.3.1 Bosbouwkundige werken
Bosverjonging
Niet voorzien, natuurlijke verjonging is voldoende aanwezig om een verdere gedifferentieerde
ontwikkeling van het bos te genereren.
(her)bebossingswerken
Niet voorzien binnen de reservaatsperimter. Op een klein landbouwperceel ten noorden van
bestand 21 kan bosvorming ingeleid worden door het aanplanten van een beperkt aantal
streekeigen boomsoorten.
Omvormingen
De natuurlijk voorkomende boomsoorten vormen nu reeds in de meeste gevallen de
aspectbepalende vegetatie. Omvormingen worden dan ook niet voorzien. Voor de
naaldhoutaanplantingen wordt een spontane omvorming wel ingeleid (zie inleidend beheer).
Preventie van bosbranden
Geen werken voorzien: door de boomsoortensamenstelling (weinig naaldhout) en de (vochtige)
bodemomstandigheden is het bos zeer weinig brandgevoelig.

5.3.2 Beheer van exoten
Exoten met een mogelijke invloed op de verdere evolutie van de bosbestanden zijn cultuurpopulier,
Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers. Het bewust terugdringen van exoten gebeurt enkel
voor agressieve exoten zoals Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik. Cultuurpopulier wordt
hier niet aanzien als een agressieve exoot. De behandeling van agressieve exoten werd besproken
5.1.3 en 5.1.4.

5.3.3 Beheer waterpeil
Kenmerken voor een historisch ontginningsgebied zoals de Heirnisse, is het voorkomen van een
zeer dicht netwerk van drainagesloten. Deze drainagegrachten monden uit in een centrale sloot die
het water oostwaarts afvoert richting Weimansstraat en Fondatie. Net ten zuiden van de Heirnisse
ligt ook een verzamelsloot die een drainerend effect uitoefent op de randzone.
Met oog op een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van het gebied is het noodzakelijk een vernatting van het gebied na te streven. Dit kan op twee niveaus gebeuren: op het niveau van de
drainagegrachten en op het niveau van de moersloten. Op het niveau van de drainagegrachten
dient niet ingegrepen te worden. Door bladval en opstapeling van ander organisch materiaal
verliezen de meeste drainagegrachten zeer snel hun watervoerende functie. Het achterwege
blijven van elke vorm van onderhoud zal dan ook spontaan leiden tot een zekere vernatting van het
gebied.
Op het vlak van de moersloten dient een te snelle ontwatering van het gebied te worden tegengegaan. Dit kan door het plaatsen van een stuw in de verzamelsloot, ter hoogte van de duiker
onder de Weimansstraat. Een peilregeling moet mogelijk zijn met de stuwconstructie. Stuwen van
het water is vooral nodig tijdens de zomermaanden juli – september. Een stuwhoogte van 0,2 à 0,3
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meter remt de afwatering al aanzienlijk af. Een beperkte stroming, vooral dan tijdens de wintermaanden, moet mogelijk blijven. Het is niet de bedoeling zuur en gebiedsvreemd regenwater op te
stuwen, het belangrijkste effect dient het terugdringen van het drainerend effect van het grachtenstelsel te zijn, waardoor gebiedseigen en eerder kalkrijk grondwater in het gebied wordt gehouden.
Om een volledige evaluatie van het peilbeheer mogelijk te maken, is een monitoring van de
grondwaterpeilen noodzakelijk.
Voor de praktische uitvoering dient contact gelegd te worden met het gemeentebestuur. Aangezien
e
het om een waterloop van 3 categorie gaat, is de gemeente bevoegd voor het beheer van deze
waterloop. Daarnaast dient ook de situatie van de pachter van het perceel grenzend aan het
bosreservaat in overweging genomen te worden. Opstuwen van water zal onvermijdelijk leiden tot
geringere toegankelijkheid van het perceel. De meest duurzame oplossing is een einde te stellen
aan de pachtovereenkomst.

5.3.4 Knotbomenrijen
De knotwilgenrijen in de bestanden 3 en 22 zullen verder onderhouden worden, wat betekent dat
ze elke 6 à 9 jaar geknot zullen worden.

5.3.5 Uitzonderlijke werken, die een wijziging van de ecologische kenmerken tot
gevolg hebben zoals genoemd in artikel 30 van het Bosdecreet.
Bosreservaten hebben een zeer belangrijke ecologische functie: zij vormen belangrijke locaties
voor het behoud van zeldzame bostypes, processen en soorten. Om deze maximaal te
beschermen zijn een aantal handelingen opgenomen in artikel 30 van het bosdecreet, verboden in
de bosreservaten.
Artikel 30 van het bosdecreet vermeldt:
Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten, reglementen en de
ontheffingen opgenomen in het beheerplan, is het in de bosreservaten verboden:
1. planten of onderdelen van planten te verwijderen;
2. opgravingen of extracties van materiaal uit de bodem of uit de ondergrond te verrichten
3. werkzaamheden uit te voeren die niet in het beheerplan zijn opgenomen en die van aard zijn
wijzigingen aan te brengen in de mineralogische en paleontologische sites, de archeologische
grondvesten, het landschap, het reliëf, de natuurlijke waterhuishouding, de bodemvruchtbaarheid,
de zuiverheid en het regime van de waterlopen, de vegetatie en de inheemse fauna en flora;
4. dieren en planten te introduceren;
5. vuur te maken, behalve wanneer zulks nodig is als beheermaatregel, als fytosanitaire maatregel
bij de wet verplicht of als onderdeel van een wetenschappelijk experiment;
6. bronnen, veen- of turflagen te wijzigen
8. sport te beoefenen;
10. bestrijdingsmiddelen te gebruiken;
11. meststoffen te gebruiken;
12. keten, loodsen, tenten of andere constructies te plaatsen, zelfs als die slechts tijdelijk zijn.
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In functie van wetenschappelijk onderzoek staat dit beheerplan expliciet een ontheffing toe van
deze verbodsbepalingen (met uitzondering van sport beoefenen).
Elke vorm van wetenschappelijk onderzoek in de bosreservaten moet steeds aangevraagd worden
bij het bosbeheer, dat samen met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer de opportuniteit van
het onderzoek beoordeelt en de verdere randvoorwaarden voor de uitvoering van het onderzoek
vastlegt.
Onderzoeksactiviteiten die onherstelbare schade toebrengen aan de intrinsieke waarde van het
reservaat worden hierbij als niet opportuun beschouwd. In geval van twijfel kan de administratie het
oordeel vragen van de adviescommissie, ook voor de activiteiten waar geen expliciete machtiging
van de commissie nodig is.
Verder is een uitzondering op het gebruik van bestrijdingsmiddelen toegestaan in functie van de
bestrijding van Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en Robinia pseudoacacia.
Door onvoorziene omstandigheden kan het noodzakelijk zijn bepaalde beheerdaden uit te voeren
die niet voorzien zijn in het beheerplan, of te wijken van de voorziene timing.
In de gericht reservaatsgedeelten kunnen deze afwijkingen enkel uitgevoerd worden na grondige
motivering en uitdrukkelijke toestemming van de adviescommissie.
In de integrale reservaatsdelen wordt hierop geen uitzondering toegestaan: na een eventueel
startbeheer wordt hier de status van integraal reservaat ingesteld. Omwille van redenen van
wetenschappelijk onderzoek is het absoluut noodzakelijk hierna onder geen beding nog in te
grijpen, met uitzondering van het wegnemen van externe invloeden (verwijderen van zaailingen
van Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik).

5.4

Uitzonderlijke werken die een wijziging van de ecologische kenmerken
voor gevolg hebben, zoals bedoeld in art. 30 en 97 en waarvoor de
adviescommissie voor de bosreservaten moet worden gehoord.

Art. 30 van het bosdecreet vermeld:
Onverminderd de verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten, reglementen en de
ontheffingen opgenomen in het beheerplan, is het in de bosreservaten verboden:
7. dieren te verdelgen, te verplaatsen of te vangen, hun jongen, eieren, nesten of schuilplaatsen te
storen, tenzij een machtiging door het Bosbeheer werd uitgereikt, de commissie gehoord;
9. te jagen, tenzij daarvoor machtiging werd verleend door het Bosbeheer, na de
adviescommissie gehoord te hebben.
In functie van wetenschappelijk onderzoek kan het noodzakelijk zijn dieren te vangen. Hiertoe zal
steeds de procedure worden gevolgd waarbij het Bosbeheer een machtiging uitreikt na de
commissie gehoord te hebben. Indien op het ogenblik van een aanvraag geen vergadering van de
commissie voorzien is, kan de goedkeuring van de adviescommissie ook worden bekomen via een
schriftelijke procedure:
- een voldoende gedocumenteerde aanvraag wordt overgemaakt aan de plaatselijke
woudmeester;
- in overleg met het IBW gebeurt een eerste screening van het voorstel op zijn volledigheid en
degelijkheid;
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- indien voldoende onderbouwd, wordt de aanvraag rondgestuurd naar de leden van de
commissie die 14 dagen de tijd krijgen om schriftelijk te reageren;
- indien de meerderheid van de leden geen bezwaar uit tegen het onderzoek kan een machtiging
worden afgeleverd. Indien het commissielid niet binnen de termijn reageert, wordt dit
beschouwd als een goedkeuring.
Voor art. 30.9 zijn specifieke bepalingen opgenomen onder 5.4.

Artikel 97 van het bosdecreet stelt:
§ 1. Onverminderd verbodsbepalingen opgenomen in wetten, decreten en reglementen is het,
zonder toestemming van de eigenaar en machtiging van het Bosbeheer, in alle openbare bossen
en voor wat de bosreservaten betreft, de commissie gehoord, verboden:
1. het strooisel te verwijderen;
2. het dode hout, op de grond liggend of nog aan de stam bevestigd, te verwijderen tenzij het
behoort tot een partij verkochte bomen;
3. knoppen, scheuten, twijgen, bloeiwijzen, kegels, vruchten, zaden te verzamelen en te
verwijderen;
4. bomen op te snoeien, behoudens wanneer deze maatregel werd opgenomen in het
goedgekeurd beheerplan;
5. keten, loodsen en alle andere constructies en verblijfsgelegenheden op te richten, en tenten en
woonwagens, al dan niet op wielen, te plaatsen, met uitzondering van die welke vereist zijn voor
het beheer en de bewaking van de bossen en voor de veiligheid en het welzijn van de personen
die op rechtmatige wijze in het bos aanwezig zijn;
7. de rust in het bos en van de bezoekers op welke wijze ook te verstoren;
9. dieren te houden binnen omheiningen;
10. bomen te beschadigen planten weg te nemen, uit te rukken of af te snijden.
Dit beheerplan staat expliciet een ontheffing toe van deze verbodsbepalingen in functie van wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat dieren kunnen worden gevangen, gedood of verstoord of
binnen een omheining geplaatst, dat strooisel, knoppen, scheuten, planten, stukken dood hout,
enz. kunnen worden verzameld (in functie van wetenschappelijke analyses), en tijdelijke constructies, noodzakelijk in functie van het onderzoek, kunnen worden opgesteld.
Een ontheffing voor deze verbodsbepalingen is evenwel steeds gebonden aan een machtiging,
afgeleverd door het bosbeheer. Elke vorm van wetenschappelijk onderzoek moet steeds aangevraagd warden bij het bosbeheer, dat samen met het Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer de
opportuniteit van het onderzoek beoordeelt en de verdere randvoorwaarden voor de uitvoering van
het onderzoek vastlegt.
De aanvragen worden ook steeds voorgelegd aan de adviescommissie. Enkel indien een meerderheid van de leden van de commissie haar goedkeuring verleent, kan door het Bosbeheer een
machtiging worden afgeleverd.
Indien op het moment van een aanvraag geen vergadering van de commissie voorzien is, kan de
goedkeuring van de adviescommissie ook worden bekomen via een schriftelijke procedure.
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5.5

Richtlijnen met betrekking tot de sociale functie

toegankelijkheid
Het gebied is niet toegankelijk voor het publiek. Het bestaande drevennet zal niet onderhouden
worden in functie van toegankelijkheid. Ontsluiting ten behoeve van het beheer kan gebeuren via
de zuidelijke dijk van de vaart en via de weg die ten zuiden van de Heirnisse loopt, tot aan bestand
18. Met het behoud van deze twee toegangswegen kan bestand 3 zowel vanuit het noorden als
vanuit het zuiden bereikt worden. Voor het uitslepen van het hout, afkomstig van de dunningen in
de naaldhoutbestanden kan éénmalig nog gebruik gemaakt worden van de uitweg gelegen tussen
de bestanden 14 en 20.
Jacht
In de Heirnisse zal de jacht niet toegelaten zijn. Momenteel loopt nog een jachtpacht voor de
bestanden 21 en 22. Deze pacht loopt nog tot en met 21/12/2003 maar zal niet meer verlengd
worden. De pacht dient opgezegd te worden voor oktober 2002, maar dit zal reeds gebeuren in mei
2002.
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6 Openbaarheid van het beheerplan
Het beheerplan is openbaar. Het ligt ter inzage op de Houtvesterij Gent en op het hoofdbestuur van
de Afdeling Bos & Groen.

7 maatregelen in de onmiddellijke omgeving
Een bosreservaat is geen op zich zelf staand geheel en interacties met de omgeving kunnen hun
invloed hebben op de evoluties binnen het reservaat. Vandaar dat ook een aantal maatregelen
buiten de reservaatsperimeter geformuleerd worden.
Bosuitbreiding
De Heirnisse is een compact bos, met een kleine oppervlakte. De randeffecten zijn dan ook relatief
groot. Om de centrale zone beter af te schermen en de bestanden 20 en 23 beter te laten
aansluiten op het centrale deel kan op lange termijn een bosuitbreiding overwogen worden voor de
percelen gelegen tussen de Weimansstraat en de bestanden 14, 20, 19 en 23.
Bosuitbreiding is ook mogelijk op het kleine landbouwperceel ten noorden van bestand 21.
Aankopen van bijkomende percelen kan ook een bijdrage leveren tot bosuitbreiding. Teneinde de
aankopen van bos- en natuurterreinen gecoördineerd te laten verlopen, worden door de diverse
betrokken partijen aankoopperimeters afgebakend. Ook voor de Heirnisse werd een ontwerp van
aankoopperimeter opgemaakt. Deze perimeter werd voorgelegd aan het kabinet van de Minister
van Leefmilieu en Landbouw ter coördinatie met de andere perimeters (situatie jan. 2002). Het
ontwerp van perimeter is bijgevoegd in bijlage 5, met dien verstande dat dit ontwerp nog getoetst
dient te worden aan de eigendommen en perimeters van de omliggende terreinbeherende
natuurverenigingen.
Beheer van percelen buiten de reservaatsperimer
Het perceel ten noorden van bestand 9 en 10 wordt momenteel door de Afdeling Bos & Groen
verpacht aan een landbouwer. Voor het reservaatsbeheer is een verhoging van de grondwatertafel
wenselijk, vanuit landbouwkundig standpunt is dit niet het geval. Er dient dan ook onderzocht te
worden hoe op middellange termijn de pacht voor dit perceel kan beëindigd worden. Op dit
ogenblik is de pachtsituatie niet duidelijk (jan. 2002). Het bij in beheer nemen van dit perceel maakt
het mogelijk de beheeroptie begrazing in overweging te nemen, gezien de grotere aaneengesloten
oppervlakte die daarvoor in aanmerking komt: bestand 4b, de noordelijke strook van de bestanden
5 en 6 en bestand 10b.
Het grasland op bestand 4b kan evolueren richting dottergrasland, mits een consequent
maaibeheer. Hier dient een beheer ingesteld te worden met een jaarlijkse maaibeurt in juli. Het
maaisel kan afgevoerd worden langs de vaartdijk. Hiervoor dient nog een oprit naar de dijk
voorzien te worden. Het grotendeels openhouden van deze zone blijft voor reeën de mogelijkheid
bieden hier te fourageren.
Voor de afvoer van het maaisel dienen de mogelijkheden nagegaan te worden om de dijk in te
schakelen als toegangs- en afvoerweg. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt voor dit perceel ook een
integraal beheer vooropgesteld met de ontwikkeling van een mantel- en zoomvegetatie.
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Verstoring door verkeer op de Weimansstraat
Ondanks de aanduiding als stiltegebied veroorzaakt het verkeer op de Weimansstraat een
belangrijke verstoring. Slachtoffers onder passerende dieren zijn zonder ingrepen ook niet te
vermijden. Een mogelijke oplossing kan er uit bestaan snelheidsremmende maatregelen te laten
treffen in de Weimansstraat bv. door middel van drempels. Voor concrete acties dienen de nodige
afspraken te worden gemaakt met het stadsbestuur van Sint-Niklaas.
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