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1 Identificatie van het bos
1.1 Eigendom, zakelijke en persoonlijke rechten
Indiener van het beheerplan: Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw

Algemene contactpersoon:
Contacten verlopen via Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw (Maud Plouy)
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
Tel. 09.267.78. 60
E-mail: bosgroepmidden@oost-vlaanderen.be

Het boscomplex “Kravaalbos – Herenbos”, Kluisbos en enkele satellietbossen strekt zich uit over het
grondgebied van de gemeenten Aalst, Affligem, Asse en Opwijk. Het boscomplex is opgedeeld in 4
bosplaatsen en beslaat ongeveer 180 hectare, 90 are (kadastrale oppervlakte) of 181 hectare, 63
are (planimetrische oppervlakte). Deze oppervlakte omvat zowel permanent beboste delen, recente
kapvlaktes als permanent open stukken (graslanden). De verschillende bestanden zijn eigendom van
privépersonen of van openbare instanties (gemeente en ANB)
Hiervan is 15.9 hectare domeinbos, 11.8 hectare is eigendom van Stad Aalst en 153 is eigendom van
verschillende privé-boseigenaars.

De bosplaatsen zijn: Herenbos, Ten Bos_Kapellemeersen, Kluisbos en Kravaalbos (Kaartenbijlage 1:
situering bosplaatsen).
Elke bosplaats werd onderverdeeld in percelen en bestanden: Kaartenbijlage 2: topografische kaart
met bestandsindeling.
In totaal zijn er 35 deelnemende eigenaars met samen een oppervlakte van 181,63 hectare. Een
volledige overzichtstabel van de deelnemende eigenaars wordt gegeven in bijlage 1.

1.2 Kadastraal overzicht
Het kadastrale overzicht is opgenomen als bijlage 1.

1.3 Situatieplan
Het bosgebied is gelegen op grondgebied van de gemeentes Aalst, Asse, Opwijk en Affligem.
Zie kaarten
Bijlage 1: situering bosplaatsen, bijlage 3: luchtfoto met bestandsindeling en bijlage 2:
topografische kaart met bestandsindeling.
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1.4 Situering
1.4.1

Algemeen-administratief

Administratieve ligging:
Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Vlaams Brabant

Arrondissement: Dendermonde

Arrondissement: Halle-Vilvoorde

Gemeente: Aalst

Gemeenten: Affligem, Asse en Opwijk

Aanspreekpunt privé-bos Agentschap voor Natuur en Bos:
Jan Menschaert

Bart Van der Aa

Bosgroep:
Bosgroep Midden-Oost-Vlaanderen

Bosgroep Groene Corridor

Klaartje Van Loy

Klaas Van Roy

PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2

Leuvensestraat 117

9000 Gent

1800 Vilvoorde

Opsteller beheerplan: Landmax bvba, Welvaartstraat 22 bus 12 – 2200 Herental i.s.m. Eco-scan
bvba (het vroegere farMER), Industrieweg 114H, 9032 Wondelgem.
Kaartbladen: NGI – kaartbladindeling 22-8s, 23-5s, 30-4n en 31-1n

1.4.2

Relatie met andere groene domeinen

Binnen het beheerplangebied bevindt zich zowel VEN-gebied als Habitatrichtlijngebied, delen van
het Kravaalbos worden op het gewestplan ingekleurd als natuurgebied of natuurgebied met
wetenschappelijke waarde of natuurreservaat. Op deze types van bescherming wordt verderop in
het beheerplan teruggekomen.
In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich nog een aantal andere groene zones:
•

Het natuurreservaat “Wellemeersen”, dat deel uitmaakt van het habitatrichtlijngebied
“Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen” sluit aan op het
beheerplangebied. Het bevindt zich grotendeels op de linkeroever van de Dender, die
daar de zuidwestelijke grens vormt met de perimeter van het beheerplangebied;

•

de Gerstjens, is gelegen op 300 m van de percelen die beter gekend zijn als het
Zomergembos. Het betreft een groene zone die deels van de Stad Aalst is, en deels
privé-eigendom is;

•

op ongeveer 1,3 km ten westen van het beheerplangebied, is het Osbroek gelegen. Dit
gebied is een natuurreservaat dat eveneens deel uitmaakt van het
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habitatrichtlijngebied “Bossen van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse
bossen”;
•

het natuurreservaat de Paddenbroeken, dat beheerd wordt door Natuurpunt vzw, is
gelegen op ongeveer 1,8 km ten ZO van het Kravaalbos;

•

ten NO van het Herenbos bevindt zich de bronbossengordel van Opwijk, het dichtst
bijgelegen onderdeel hiervan, het Dokkenebos, bevindt zich op ongeveer 1,3 km van
het beheerplangebied.

Indien het beheergebied in zijn totaliteit bekeken wordt, dan wordt duidelijk dat de in het
beheerplangebied opgenomen bosgebieden min of meer op zichzelf staan. De verschillende
bosgebieden zijn kleiner geworden en niet meer met elkaar verbonden, of indien er nog
elementen zijn die onder deze noemer kunnen vallen, zijn deze meestal gedegradeerd (te smal of
onderbroken). Om de landschappelijke waarden van de open ruimte in de gehele regio op te
waarderen, werd het strategisch project Landschap van Erembald tot Kravaalbos opgestart (zie
hoofdstuk 1.6).

1.5 Statuut van de wegen en de waterlopen
De bosplaats Herenbos-Kravaal wordt in het uiterste zuiden doorsneden door de Putstraat, in het
noorden vormt de Huizenkensstraat de scheiding tussen het eigenlijke Herenbos en het Kravaalbos.
De bestanden worden enkel doorsneden door of grenzen aan bospaden- en wegen die fungeren als
wandelpad of toegang tot het bestand of nabijgelegen bestand verlenen. Op basis van de atlas van
de Buurtwegen Oost-Vlaanderen kan gesteld worden dat ter hoogte van het Kravaalbos Buurtweg nr.
8, 10, 21, 22, 23, 24, 53, 55, 56 en 57 nog steeds aanwezig zijn. Ter hoogte van het Herenbos
betreft het de buurtwegen 6, 10, 20, 40, 41, 42 en 70. Wat betreft het grondgebied van de
gemeente Asse zijn Buurtwegen 1, 2 en 4 nog aanwezig.
Het Kluisbos grenst aan de N-zijde aan de Affligemdreef, en wordt in het zuiden begrensd door de
Kluisdreef/Kluizerij. Door het meest NW-bestand dat deel uitmaakt van het zogenaamde
Somergembos loopt de Schietbaan, deze loopt samen met buurtweg nr. 89 en 90. Ter hoogte van de
satellietbosjes ten NO van het Kluisbos zelf, zijn de buurtwegen 1, 21, 73, 76 en 94 aanwezig. In het
Kluisbos wordt er nog gebruik gemaakt van buurtweg nr. 6 en 30. Satellietbosjes in het uiterste
zuiden worden begrensd door buurtwegen 32 en 36.
De bosplaats Ten Bos_Kapellemeersen wordt in het N begrensd door de Boekhoutweg (N9) en in het
ZW door de Dender. Door het midden van het gebied loopt de autosnelweg E40. De belangrijkste
lokale wegen zijn Ten Bos en Resschebeke. Op basis van de Atlas van de Buurwegen zijn buurtwegen
8, 25, 26, 43, 44, 46, 48, 49, 53, 54, 100, 101, 140, 141, 142,147, 148 en 149 aanwezig. Op het
grondgebied van Affligem, ter hoogte van Domein Verbruggen, bevindt zich buurtweg 62.
Een overzicht van de buurtwegen die in de buurt van bestanden gelegen zijn, wordt gegeven in
tabel 1.

Tabel 1: Atlas van de buurtwegen en nabijgelegen bestanden
Bosplaats

Buurtweg

Bestanden

Herenbos
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Bosplaats

Buurtweg

Bestanden

Meldert

6, 20

Herenbos 1i

Baardegem

10

Herenbos 1d, 1e

41

Herenbos 1b

40, 42

Herenbos 1a

70

Herenbos 1d

8, 24

Kravaalbos 2i

10

Kravaalbos 3b

21

Kravaalbos 1d, 2c, 2d, 3a, 3b,
3c, 3e, 3f

22

Kravaalbos 1a, 1b, 2a, 2f

23

Kravaalbos 2a, 2e

53

Kravaalbos 1d

55

Kravaalbos 2f

56

Kravaalbos 1b

57

Kravaalbos 2a

1

Kravaalbos 3a, 3b, 3c, 3e, 3f, 3g,
3h, 3l, 3k

2

Kravaalbos 3a en 3e

4

Kravaalbos 3d, 3f, 3g, 3h, 3i, 3l

59

Kravaalbos 2g, 2j

89, 90, 91

Kluisbos 1b

94

Kluisbos 1a

Moorsele

21

Kluisbos 3a

Meldert

1,73, 76

Kluisbos 3a

Erembodegem

6

Kluisbos 2a

30

Kluisbos 2a, 2b

Kravaalbos
Meldert

Asse

Kluisbos
Aalst
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Bosplaats

Buurtweg

Bestanden

32, 36

Kluisbos 4a

44

Ten Bos_Kapellemeersen 1a, 1b,
1c, 1d, 1e, 1f, 1j

46

Ten Bos_Kapellemeersen 1c, 1j,
1k

43, 48

Ten Bos_Kapellemeersen 1i

Ten Bos_Kapellemeersen
Erembodegem

Ten Bos_Kapellemeersen 1h
49

Affligem

140

Ten Bos_Kapellemeersen 1e, 1j

53, 141

Ten Bos_Kapellemeersen 3a

24, 142

Ten Bos_Kapellemeersen 2b

26, 149

Ten Bos_Kapellemeersen 3b

100, 147

Ten Bos_Kapellemeersen 3c

101

Ten Bos_Kapellemeersen 4a, 4b

8, 54, 148

Ten Bos_Kapellemeersen 4d

62

Ten Bos_Kapellemeersen 1i

Het beheerplangebied behoort grotendeels tot het Denderbekken, enkel de meest oostelijke
uitlopers van het Kravaalbos maken deel uit van het bekken van de Beneden-Schelde. Indien we het
projectgebied van oost naar west doorlopen, dan ontspringen er ter hoogte van het complex
Herenbos/Kravaalbos diverse waterlopen. Het betreffen, van noord naar zuid, de Kuipermeersbeek
(niet geklasseerd tot 3de categorie), een aantal naamloze waterlopen (niet geklasseerd; of niet
geklasseerd tot 3de categorie), de Leibeek (niet geklasseerd) en de Molenbeek (niet geklasseerd tot
2de categorie). Al deze waterlopen monden uiteindelijk uit in de Molenbeek (of volgens het
toponiem op de kaart de Graadbeek). Op hun weg doorheen het projectgebied monden
verschillende waterlopen uit in de Molenbeek, het betreffen onder meer de Semelaarbeek (niet
geklasseerd tot 3de categorie), de Koudenbergbeek (overgaand van 3de naar 2de categorie), de
Oliemeersbeek (3de categorie), de Koestaartbeek (overgaand van 3de naar 2de categorie) en de
Geerbeek (ook gekend als de Steense Meersbeek) (2de categorie), om uiteindelijk ter hoogte van
het station van Aalst aan te sluiten op de Dender (een bevaarbare waterloop). Ter hoogte van het
gehucht “Ten Bos” ontspringt er eveneens een naamloze waterloop (3de categorie) die uitmondt in
de Dender. De Somergembeek (niet geklasseerd, 3de en vervolgens 2de categorie), die ontspringt
ter hoogte van het Kluisbos, stroomt via het Somergembos en de Gerstjens, om vervolgens uit te
monden in de Dender (Kaartenbijlage 4).
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Een aantal van de bestanden bevindt zich in de nabijheid van waterlopen, dit wordt samengevat in
onderstaande tabel:

Tabel 1: Waterlopen en nabijgelegen bestanden
Waterloop

Categorie

Bestanden

Molenbeek

geen

Kravaalbos 2i
Kluisbos 1a, 3a

2
Kravaalbos 2i
Geerbeek

2

Kluisbos 3a

3

Kluisbos 3a

Weimeersbeek

3

Kluisbos 3a

Kuipermeersbeek

geen

Herenbos 1i

3

Kravaalbos 2a, 2b

geen

Kravaalbos 2a, 2d, 2e, 2f

3

Kravaalbos 2f

geen

Kluisbos 1c

3

Kluisbos 1b

3

Ten Bos_Kapellemeersen 3b, 3c,
4c

3

Ten Bos_Kapellemeersen 4e

bevaarbaar

Ten Bos_Kapellemeersen 4a, 4b,
4e

naamloos – provincienr. 05075a
(meest N-zijtak van de Molenbeek t.h.v.
Kravaalbos)
naamloos - provincienr. 05075
(meest Z-zijtak van de Molenbeek t.h.v.
Kravaalbos)

Somergembeek

naamloos - provincienr. 05085
regio ten Bos)

(ontspringt

naamloos - provincienr. B5089
spoorweg)

(langsheen

Dender

1.6 Bestemming volgens het geldende plan van aanleg of RUP
De gewestplanbestemmingen van de verschillende bestanden wordt weergegeven in kaartbijlage 6:
gewestplanbestemming. De meest voorkomende bestemming wordt gevormd door natuurgebied. Het
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betreft in hoofdzaak natuurgebied, en ter hoogte van het Kravaalbos en de Kapellemeersen betreft
het natuurgebied met wetenschappelijke waarde of reservaatsgebied. Daarnaast zijn er een aantal
bestanden gelegen binnen parkgebied (vooral de regio rond het Kluisbos). Een klein aandeel van de
bestanden is gelegen binnen agrarisch gebied of landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Twee
percelen zijn ingekleurd als woongebied / woonuitbreidingsgebied, dit zijn de percelen die deel uit
maken van het Somergembos (bosplaats Kluisbos), een onderdeel van het Aalsterse stadsbos.
Ondertussen werd er via een RUP een bestemmingswijzing bekomen, waardoor de huidige
bestemming woongebied/woonuitbreidingsgebied opgeheven werd, en werd omgezet naar
groengebied.

1.6.1

Het strategisch project Landschap van Erembald tot Kravaalbos

Het werkingsgebied van dit project beslaat het grondgebied van de stad Aalst, de gemeenten
Affligem, Asse, Merchtem en Opwijk. Acties opgenomen in dit project, zijn gebaseerd op de
AGNAS (Afbakening van de Gebieden van de Natuurlijke en Agrarische structuur). De Molenbeek en
haar bijlopen zullen opgewaardeerd worden, ze vormt immers een cruciale schakel tussen het
huidige Kravaalbos en het toekomstige stadsrandbos Erembald. Erembald zou op termijn het
natuurgebied de Gerstjens verbinden met het Kluisbos, en zo verder in de richting van het
gehucht “Ten Bos” en Ressebeke in Erembodegem. Gedeelten van dit stadsbos zijn al
gerealiseerd, en is gekend als het Somergembos. Daarnaast biedt de herbestemming van het
gebied ten Z van het Zomergembos (toponiem “Heuvel”) tot recreatief groengebied verdere
mogelijkheden tot uitbreiding van dit gebied. Ter hoogte van het Kravaalbos-Herenbos wenst men
de ecologische waarde van het boscomplex te versterken door interne en externe bos- en
natuuruitbreiding, daarnaast wenst men het complex te verbinden met natuur- en bosgebieden in
de omgeving (o.a. bosgebieden ten Z van hof ter Putte - ondertussen het Semelarebos -). Het
Kluisbos wordt op termijn aan de zuidelijke zijde uitgebreid voor de realisatie van het
stadsrandbos van Aalst. Het is niet de bedoeling dat dit uit aaneengesloten bos bestaat, maar dat
het een afwisseling wordt van natuurwaarden binnen bos en graslanden en natuurlijke overgangen
daartussen (ruigte en struweel). Het Zomergembos zal uitgebreid worden. Binnen het project zou
er ook aandacht besteed worden aan de inpassing en opwaardering van erfgoedelelementen en
recreatieve infrastructuur. De toegankelijkheid van gebied zou verbeterd worden door het
voorzien van bewegwijzerde paden en het herstellen van aanwezige trage wegen. Daarnaast
worden er infoborden voorzien, en worden er fietsenstallingen en parkeergelegenheid voorzien.
Op termijn zal de visie van dit project vertaald worden in een RUP, momenteel betreft het echter
nog geen beslist beleid.

1.7 Ligging in speciale beschermingszones
1.7.1

Internationale beschermingszones

Binnen het projectgebied bevinden zich twee onderdelen van het habitatrichtlijngebied “Bossen
van de Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen” (BE2300007)(Kaartbijlage 7). Het
gehele richtlijngebied beslaat een oppervlakte van 5.548 ha en strekt zich uit over het Zuidelijk
deel van Oost-Vlaanderen, met uitlopers naar het Zuidelijke deel van Vlaams Brabant en WestVlaanderen. Alle bestanden die gelegen zijn langsheen de Dender, en zo goed als alle bestanden
in het NO van het projectgebied zijn gelegen binnen de perimeter van dit richtlijngebied (tabel
2). Er bevindt zich geen vogelrichtlijngebied binnen het projectgebied.

Het habitatrichtlijngebied wordt op basis van de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen als
belangrijk aanzien voor volgende habitats en soorten (Tabel 3Tabel 3Tabel 3).
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Tabel 2: Bestanden gelegen binnen het habitatrichtlijngebied “Bossen van de Vlaamse Ardennen
en andere Zuid-Vlaamse bossen”
Deelgebied

Bestanden

Wellemeersen

Ten Bos_Kapellemeersen 2a, 2b, 2c, 4a, 4b, 4c, 4e
Herenbos 1a, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1e, 1f, 1i

Kravaal-Herenboscomplex

Kravaalbos 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 3b, 3c,
3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j, 3k, 3l, 4a, 4b

Tabel 3: Natura 2000-habitats en soorten waarvoor het SBZ-H van belang is (* habitats/soorten
waarvoor het SBZ-H werd aangemeld)
** prioritair te beschermen habitat

habitats / soorten

voorkomen
in SBZ

voorkomen
in
beheerplangebied

3150*

Van nature eutrofe meren met vegetatie van het
type Magnopotamium of Hydrochariton

Onzeker

neen

3260

Submontante en laagland rivieren met vegetaties
behorende tot het Ranunculion fluitantis en het
Callitricho-Batrachion

Onzeker

neen

4030*

Droge heide (alle subtypen)

Ja

neen

6210*

Gebieden waar zeldzame
(Festuco-Brometalia)

Neen

neen

6230

Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
van berggebieden (en van submontane gebieden in
het binnenland van Europa)

Ja

neen

6410

Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of
lemige kleibodem

Ja

neen

6430*

Voedselrijke ruigten

Ja

ja

6510

Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)

Ja

neen

7220

Kalktufbronnen met tufsteenformatie

Ja

neen

9120*

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

Ja

ja

9130*

Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum

Ja

ja

Code

Habitats
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Code

habitats / soorten

voorkomen
in SBZ

voorkomen
in
beheerplangebied

9160*

Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum

Neen

neen

9190*

Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op
zandvlakten

Neen

neen

91E0**

Overblijvende of relictbossen op alluviale grond
(Alnion glutinoso-incanae)

ja

ja

1096*

Beekprik – Lampetra planeri

ja

neen

1134

Bittervoorn – Rhodeus sericeus amarus

ja

neen

1163*

Rivierdonderpad – Cottus gobio

ja

neen

Kamsalamander – Triturus cristatus

ja

neen

1318*

Meervleermuis – Myotis dascyneme

neen

neen

1321*

Ingekorven vleermuis – Myotis emarginatus

ja

neen

Zeggekorfslak - Vertigo moulinsiana

ja

neen

Vissen

Amfibieën en reptielen
1166*
Zoogdieren

Weekdieren
1016

De hoofdmoot van het richtlijngebied omvat bosgebieden vnl. (zuurminnende) beukenbossen en
alluviale bossen. Beukenbossen met in de ondergroei Wilde hyacint (9120 en 9130) komen
voornamelijk voor op getuigeheuvels. Alluviale bossen (91E0) komen verspreid over het hele
richtlijngebied voor, en zijn geassocieerd met bronnen, bronbeken en grote beekvalleien.
Heidevegetaties (droge heide en heischrale graslanden) komen verspreid voor, veelal onder de
vorm van relicten in de ondergroei van bossen, dreven, bosranden en bermen.

Naast de aangemelde soorten komen er nog soorten voor van Bijlage IV. Alle in Vlaanderen
voorkomende vleermuizen worden immers vermeld op Bijlage IV van de Habitatrichtlijnen en
dienen dus strikt beschermd te worden. Binnen het richtlijngebied zijn volgende soorten van
belang:
Brandt’s
vleermuis/Gewone
baardvleermuis,
Franjestaart,
Gewone
grootoorvleermuis/Grijze
grootoorvleermuis,
Laatvlieger,
Ruige
dwergvleermuis/Kleine
dwergvleermuis, Watervleermuis en Rosse vleermuis. Een populatie van de Zeggenkorfslak (Bijlage
2 Habitatrichtlijn) is aanwezig ter hoogte van de Wellemeersen. Deze soort is gebonden aan zeer
natte, mesotrofe tot eutrofe moerasbiotopen, zoals elzenbroekbossen (91E0) en overgangen van
ruigtes naar dotterbloemgrasland.
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Verder zijn er ook andere Europees belangrijke vegetatietypes aanwezig in het gebied (niet
aangemeld), het betreft habitattype 6230 “Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems”
(t.h.v. de Kiekenvilla in het Kravaalbos); het perceel waarop dit gelegen is maakt geen deel uit van
dit beheerplan. In het Kravaalbos zelf zijn er echter nog zones waar dit habitattype in het verleden
werd aangetroffen, en die mogelijks mits een aangepast beheer nog potentie hebben voor het
ontwikkelen van heischraal grasland. Het betreft onder meer de bosbestanden Kravaal 3c t.e.m. 3f
is er eveneens nog potentie voor het ontwikkelen van heischraal grasland. Tot de regionaal
belangrijke biotopen binnen het SBZ-H horen dottergrasland (hc), kamgrasland, rietlandvegetaties
(mr), grote zeggenvegetaties (mc), doornstruweel (sp) en moerasbos van breedbladige wilg (sf,
wilgenstruweel) (indien cursief, dan zijn ze op basis van de BWK aanwezig binnen de bestanden die
deel uitmaken van het bosbeheerplan). Deze biotopen genieten geen Europese bescherming, maar
zijn van belang voor het natuurbehoud op Vlaams niveau, ze worden beschermd door de wet op het
natuurbehoud.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de Natura 2000 - habitattypes die voorkomen in de
bestanden die deel uitmaken van het beheerplangebied (Sterckx & Paelinckx, 2004). Voor het
habitatrichtlijngebied is men momenteel bezig met de opmaak van de S-IHD’s, de meest recente
versie van dit S-IHD rapport dateert van 31-05-2011. Relevante gegevens met betrekking tot de
twee deelgebieden van het SBZ-H die zich binnen het beheerplangebied bevinden (Wellemeersen
en Kravaalbos), worden hieronder besproken.

•

6430: Voedselrijke ruigten.

Het subtype “Moerasspirearuigten” van dit habitattype wordt aangetroffen in delen van de
bestanden ter hoogte van de Dender (Ten Bos - Kapellemeersen). Het voorliggende SBZ-H wordt
aanzien als een essentieel tot zeer belangrijk gebied voor dit habitattype, gezien de oppervlakte
habitat en regionaal belangrijke biotoop (RBB) > 2 % en < 15 % van het totaal binnen de SBZ-H’s,
met flora-indicatie voor hoge kwaliteit. Het betreft ruigten die van nature voorkomen langsheen
rivieroevers, en voor hun nutriëntenvoorziening afhankelijk zijn van overstromingen (van
oppervlaktewater of door opstijgend grondwater). Binnen het gehele SBZ-H wordt de staat van
instandhouding van dit habitattype als gedeeltelijk aangetast aanzien, dit door de hoge mate van
vergrassing, de versnippering en de onvoldoende aanwezigheid van faunasoorten. Het
ontwerprapport van de S-IHD’s geeft aan dat binnen het beheerplangebied er sprake is van
degradatie door een te sterke vergrassing, en dat er verstoring optreedt door het voorkomen van
exoten zoals Reuzenbalsemien.

•

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

Het betreft eiken- en beukenbossen op droge tot vochtige, voedselrijkere lemige zandgronden en
zuurdere leembodems. Dit type is vooral aanwezig ter hoogte van de bestanden in het
Kravaalbos. Het voorliggende SBZ-H wordt aanzien als een zeer belangrijk gebied voor dit
habitattype, aangezien de oppervlakte habitat > 2 % en < 15 % van het totaal binnen de SBZ-H’s
bedraagt. Binnen het gehele richtlijngebied wordt de staat van instandhouding van dit habitattype
als gedeeltelijk aangetast aanzien. Dit door een aantal indicatoren m.b.t. tot de habitatstructuur
(min. structuurareaal, verticale en horizontale structuur, aandeel dood hout, …), door verruiging
en inmenging van exoten (Amerikaanse eik, naaldhout en Amerikaanse vogelkers). Kenmerkende
faunasoorten komen in beperkte mate voor. Ter hoogte van het deelgebied Kravaalbos wordt het
minimum structuurareaal van 40 ha gerealiseerd, en zijn er geen problemen inzake vergrassing.
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Minpunten omvatten het ontbreken van verticale structuur (homogene bestanden zonder struiken/of kruidlaag), het ontbreken van dikke bomen met een diameter van meer dan 80 cm)
(indicator groeiklasse), te weinig dood hout. Naar verstoring toe is er een probleem inzake het
aandeel invasieve exoten, verruiging (grote dichtheden stekelvarens en braam), en ruderalisering
door Vlier, Brandnetel en Kleefkruid (bedekking meer dan 10 %). Inzake het aantal sleutelsoorten
in de boomlaag is er ook sprake van degradatie.

•

9130: Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum.

Dit betreft de beukenbossen met een sterk ontwikkelde kruidlaag, die voorkomen op neutrale,
matig voedselrijke leembodems met een goed ontwikkelde humuslaag. Binnen het voorliggende
richtlijngebied wordt de hoofdmoot gevormd door het subtype “Atlantisch nitrofiel beukenbos”,
die getypeerd worden door het voorkomen van Boshyacint. Het betrokken SBZ-H vormt een
essentieel gebied voor dit type, aangezien het oppervlakte habitat > 15 % bedraagt van het totaal
binnen de habitatrichtlijngebieden. Dit type komt in beperkte mate voor ter hoogte van het
Kravaalbos, één perceel ter hoogte van de Wellemeersen wordt op basis van de habitatkaart ook
aanzien als dit type. Dit laatste perceel maakt geen deel uit van dit bosbeheerplan. Binnen het
volledige richtlijngebied wordt de staat van instandhouding van dit habitattype als deels
gedegradeerd aanzien, dit door indicatoren m.b.t. de habitatstructuur en verruiging. Typische
fauna-elementen komen in beperkte mate voor, maar veelal in niet duurzame populaties.
Specifiek voor het deelgebied Kravaalbos zijn volgende conclusies van toepassing. Het aantal
sleutelsoorten ( o.a. Eenbes, Heelkruid, Wilde hyacint, Spekwortel, …) in de kruidlaag wordt als
goed aanzien, de bedekking is meer dan 70 % en omvat minstens 15 sleutelsoorten. Er zijn
voldoende sleutelsoorten aanwezig in de boomlaag, maar Beuk is veelal prominent aanwezig en
wordt vaak te weinig aangevuld met andere soorten zoals Winter- en Zomereik, Gewone esdoorn,
Zoete kers, … . Voor de indicatoren verticale en horizontale structuur, groeiklassen en aandeel
dood hout en ruderalisatie is er sprake van een voldoende staat van instandhouding. De indicators
structuurareaal, hoeveelheid dik hout, bosconstantie, en verstoring door invasieve exoten en
verruiging wijzen op een gedegradeerde staat van instandhouding. De pijnpunten zijn dus
vergelijkbaar aan deze opgesomd onder habitat 9120.

•

91E0: Overblijvende of relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae).

Dit habitattype omvat verschillende subtypes, waarvan er een aantal van belang zijn voor het
betrokken SBZ-H. Het betreft type 91E0_bron, de bronbossen die vaak in smalle zones voorkomen
(vleksgewijs in de omgeving van bronnen of lineair langsheen bronbeken, deze laatste veelal
binnen de types 9120 en 9130). Het type 91E0_veb, beekbegeleidend Vogelkers-essenbos met
soortenrijke boomlaag en voorjaarsflora; type 91E0_meso, mesotroof broekbos in matig
voedselrijke omstandigheden en 91E0_eutr, eutroof of ruigt elzenbroekbos dat voorkomt langs
kleine rivieren en in beekvalleien. Het voorliggende SBZ-H wordt aanzien als een essentieel tot
belangrijk gebied voor dit habitattype, aangezien de oppervlakte habitat > 2 % en < 15 % van het
totaal binnen de SBZ-H’s bedraagt, maar wegens het voorkomen van ongeveer 15 % van het type
“bronbos” mogelijk als essentieel gezien wordt. De drie genoemde types komen voor in beide
deelgebieden die binnen het beheerplangebied gelegen zijn. De lokale staat van instandhouding
binnen het gehele SBZ-H wordt omschreven als deels gedegradeerd, kenmerkende fauna-soorten
komen beperkt voor, maar niet in duurzame populaties. Wat betreft het type 91E0_bron werd er
enkel ter hoogte van het Kravaalbos een volledige opname gemaakt met betrekking tot de lokale
staat van instandhouding. Het aantal sleutelsoorten in de boomlaag en de indicator bosconstantie
worden als goed aanzien. Het aantal sleutelsoorten in de kruidlaag, ruderalisatie en aandeel
invasieve exoten, structuur (horizontaal en vertikaal) en groeiklasse worden als voldoende
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beschouwd. Er sprake van degradatie m.b.t. de indicatoren dood hout (aandeel en dik dood hout),
groeiklasse en verruiging. Ook het minimum structuurareaal is te beperkt. Voor het type 91E0_veb
is er voor de meeste indicatoren sprake van een voldoende staat van instandhouding. De indicator
structuurareaal wordt omschreven als goed ter hoogte van de Wellemeersen, hetzelfde geldt voor
de paramater bosconstantie ter hoogte van het Kravaalbos. Ter hoogte van de Wellemeersen is er
sprake van degradatie door verstoring (exoten, ruderalisatie en verruiging) en zijn er zeer weinig
sleutelsoorten aanwezig in de boom- en kruidlaag. Voor het Kravaalbos is er vooral sprake van
degradatie met betrekking tot dood hout indicatoren en verruiging, hier is ook de oppervlakte te
klein om te voldoen aan de indicator minimaal structuurareaal. Mesotroof elzenbroekbos (subtype
91E0_meso) komt voor in beide deelgebieden. Globaal gezien wordt de lokale staat van
instandhouding als voldoende omschreven. Het minimaal structuurareaal (20 ha) wordt in beide
gebieden niet gehaald. Het subtype ruigte elzenbos/eutroof elzenbos, komt in hoofdzaak voor ter
hoogte van het deelgebied Wellemeersen, waarbinnen de globale staat van instandhouding als
voldoende omschreven wordt.
Wat betreft soorten die voorkomen op Bijlage I van de Vogelrichtlijn, kan gesteld worden dat
Zwarte specht, Middelste bonte specht en Wespendief van belang zijn binnen het beheerplan
gebied. Ijsvogel is eveneens van belang binnen het gehele richtlijngebied, maar binnen het
bosbeheerplangebied ondergeschikt aan de drie voorgaande soorten gezien het grootste aandeel
geschikt habitat buiten deze perimeter van het beheerplan gelegen is. Hieronder volgt een korte
beschrijving van de habitatvereisten van Zwarte specht, Middelste bonte specht en Wespendief.

Zwarte specht komt voor in oude, grote naald- en loofbossen, gemengde bossen met beuken
afgewisseld met open plekken. Het voedsel omvat hoofdzakelijk mieren en hun broed, maar ook
andere insecten, rupsen, spinnen, slakken en in mindere mate voedsel van plantaardige
oorsprong. In grote, zelfs levende bomen (eiken en beuken) wordt een nestholte uitgehakt.
Aandachtspunt is de beschikbaarheid van een vrije aanvlucht naar het hol. Daarom gaat de
voorkeur uit naar open plekken in niet te dichte bossen. Geschikte nestplaatsten en
habitatstructuur is aanwezig in de bossen binnen het SBZ-H. De soort verkeert momenteel binnen
het SBZ-H in een gedeeltelijke aangetaste staat van instandhouding, door een gedegradeerde
populatiegrootte (de versnipperde toestand van de huidige boscomplexen zorgen ervoor dat er
zich nog geen stabiele kernpopulatie kan vestigen) en door te kleine boscomplexen (boscomplexen
zijn steeds < 200 ha).
Wespendief wordt als broedvogel geassocieerd met oudere bosgebieden –bij voorkeur met veel
gevarieerd loofhout- met open stukken. Deze open zones zijn van belang aangezien de soort daar
foerageert (vnl. bijen en wespen, maar ook amfibieën, reptielen en kleine tot middelgrote vogels
en zoogdieren), deze open stukken kunnen zowel in het bosgebied gelegen zijn, als er op
aansluiten. Alle grotere boscomplexen binnen het SBZ-H in combinatie met meer open
landschappen hebben potentie voor de Wespendief. In principe worden sparrenaanplanten
gemeden, maar plaatselijk komt de soort wel voor in dennenbossen met een ondergroei van
heide. De soort verkeert momenteel in een gedeeltelijk aangetaste staat van instandhouding door
een gedegradeerde vegetatiestructuur ( te dichte bossen met weinig tot geen open plekken –
kroonsluiting meer dan 50 %) en onvoldoende beschikbaar foerageergebied.
Middelste bonte specht is gebonden aan oude, structuurrijke loofbossen met loofhout met een
ruwe stam (eik, iep, els,...) en met dood hout dat diverse insectensoorten kan herbergen als
voedselbron. Loofbossen op rijke bodem in het laagland hebben de voorkeur, maar hierbuiten
komt de soort ook voor in bossen met voldoende dikke bomen (35 cm diameter) en veel dode
zijtakken. Het nest wordt uitgehakt in vermolmde of rotte plekken van oude bomen. Het voedsel
bestaat uit insecten. Potenties zijn aanwezig in de meeste grote bosgebieden met voldoende
dikke bomen (foerageren) en staand dood hout (nestbomen). De soort verkeert in een gedeeltelijk
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aangetaste actuele staat van instandhouding, door een gedegradeerde populatiegrootte (de soort
vertoont de laatste jaren wel een toename in Vlaanderen en België) en onvoldoende beschikbaar
dood hout.
Samenvattend kan gesteld worden dat er momenteel voor de besproken boshabitats een
gebrek is aan een gevarieerde structuur. Toepassing van een natuurgericht bosbeheer kan er
voor zorgen dat het aandeel aan dikke bomen, dood hout, gevarieerde randen en open plekken op
termijn zal toenemen. Lange termijngaranties met het oog op stabiele populaties van o.a. Zwarte
specht, Middelste bonte specht en Wespendief kunnen gerealiseerd worden door het voorzien van
grotere aaneengesloten bosmassieven.

1.7.2

Nationale beschermingszones en regionale aandachtsgebieden

1.7.2.1 VEN-gebied
Binnen het beheerplangebied bevinden zich drie VEN-gebieden. Het betreft van west naar oost “De
Vallei van de Dender en de Mark” (VEN-gebied 222), “Kluisbos” (VEN-gebied 220) en “KravaalHerenbos” (VEN-gebied 221) (Kaartbijlage 8). Voor deze gebieden werd er nog geen natuurrichtplan
opgemaakt.

Tabel 4: Bestanden gelegen binnen VEN-gebied
VEN-gebied

Bestanden

De Vallei van de Dender

Ten Bos_Kapellemeersen 2a, 2b, 2c, 4a, 4b 4c, 4e

Kluisbos

Kluisbos 2a, 2b, 2c, 2d
Herenbos 1a, 1d, 1e, 1f, 1g

Kravaal-Herenbos

Kravaalbos 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e,
3h, 3f, 3g, 3h,3i, 3j

1.7.2.2 Monumenten en landschappen
Conform de wet van 7 augustus 1931, op het behoud van monumenten en landschappen werd “de
omgeving van de Kluiskapel” gerangschikt als beschermd dorpsgezicht (sinds 1985), en het
“Kravaalbos met omgeving” als beschermd landschap (sinds 30 oktober 1980) (Kaartbijlage 10). De
integrale beschermingsbesluiten van deze gebieden werden opgenomen in bijlage 2 en bijlage 3.
Met betrekking tot de Kluiskapel is het Decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van Monumenten
en Stads- en Dorpsgezichten, gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22
december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2003 en 30 april
2004 van toepassing. Dit decreet regelt de bescherming, instandhouding, het onderhoud en herstel
van de in het Nederlandse taalgebied gelegen monumenten, stads- en dorpsgezichten. Gezien de
ligging van deze bescherming binnen een aangeduide ankerplaats, nl. “Kluisbos, Faluintjes en abdij
van Affligem”, is de zorgplicht vanuit Onroerend Erfgoed van toepassing. Het Decreet va 16 april
1996 betreffende landschapszorg, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999, 8 december 2000, 21
december 2001, 19 juli 2002 en 13 februari 2004, en het hieraan gekoppelde uitvoeringsbesluit van
de Vlaamse regering van 3 juni 1997 zijn van toepassing op het beschermde landschap “Kravaalbos
en omgeving. Dit decreet regelt de bescherming van de in het Vlaams gewest gelegen landschappen,
de instandhouding, het herstel en het beheer van beschermde landschappen, ankerplaatsen en
erfgoedlandschappen.
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De belangrijkste verbodsbepalingen voor het beheer die voortvloeien uit de bescherming van het
“Kravaalbos en omgeving” als landschap zijn de volgende:

Verbod op:
•

het aanbrengen van afsluitingen. Het herstellen of vernieuwen van de bestaande
afsluitingen is toegelaten, evenals het aanbrengen van nieuwe afsluitingen indien dit
noodzakelijk is voor landbouw en veeteelt of voor bosexploitatie;

•

elke activiteit die een belangrijke wijziging van de waterhuishouding voor gevolg kan
hebben, inzonderheid het graven van afwateringskanalen, het uitvoeren van
draineringswerken en wateraftappingen, welke van aard zijn het grondwaterpeil zodanig
te beïnvloeden, dat de aanwezige flora en fauna of de bestande beplantingen in gevaar
worden gebracht. Het onderhoud en het vernieuwen van de bestaande afwateringen is
toegelaten;

•

het verharden van wegen en paden met homogeen materiaal zoals asfalt of beton;

•

elke lozing van vloeistoffen of gassen die nadelig kan zijn voor de aanwezige flora en
fauna;

•

elke ingreep die een duurzame wijziging van de vegetatie voor gevolg kan hebben,
inzonderheid het ontginnen van heidegebieden, schraallanden en moerassen;

•

het aanplanten van bomen en heesters op de percelen met een heidevegetatie;

•

het gebruik van chemische verdelgingsmiddelen, behalve op de percelen die als akkerland,
weiland of boomgaard worden gebruikt. Uitzondering dient gemaakt voor producten die
nodig zijn bij de bestrijding van insectenplagen of schimmelplagen of bij de bestrijding
van dieren die schade toebrengen aan de vegetatie en de teelten. Het verdelgen van door
de wet bepaalde plantensoorten zoals distels en Wilde hop is wel toegelaten;

•

om het even welk werk dat de aard van de grond, het uitzicht van het terrein of het
hydrografisch net zou kunnen wijzigen, in zonderheid het verrichten van opgravingen,
boringen en grondwerken, de ontginning van materialen en het aanleggen van
opspuitterreinen.

•

het vernietigen of verzamelen van kruidachtige planten, hun bloemen of hun vruchten,
met uitzondering van de landbouwgewassen, bramen en bosbessen. Bovenstaande bepaling
is niet van toepassing op de plantensoorten die dienen verdelgd te worden, zoals bij wet
werd vastgesteld. Deze bepaling is evenmin van toepassing op het maaien en het afvoeren
van maaisel, het plaggen en het afvoeren van plaggen en het branden.

Behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de Minister of zijn gemachtigde en
onverminderd de bestaande wetten en reglementen terzake is het verboden:
•

Het vellen, ontwortelen of beschadigen van bomen en heesters, inbegrepen het wegnemen
van gesteltakken of hoofdwortels. Bovenstaande bepaling is niet van toepassing op
kaprijpe bomen, noch op dode of windvallige bomen of niet meer productieve fruitbomen;

•

het aanplanten van aan het milieu vreemde soorten, inzonderheid Amerikaanse eik,
Amerikaanse vogelkers, Virginische vogelkers en coniferen, derwijze dat zij de bestaande
begroeiing verdringen.
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De hierboven opgesomde beperkingen kunnen vervangen worden door een goedgekeurd beheerplan,
waarbij afwijkingen van het bovenstaande toegestaan zijn in het kader van een duurzaam
bosbeheer.

In het besluit met betrekking tot het dorpsgezicht “Kluiskapel” zijn geen specifieke bepalingen
opgenomen die een invloed kunnen uitoefenen op het beheer.

Daarnaast komen er ook nog een aantal onderdelen van de landschapsatlas voor in het
beheerplangebied. Relictzones zijn gebieden met een hoge dichtheid aan punt- en lijnrelicten,
zichten en ankerplaatsen, en zones waarin de samenhang tussen de verschillende landschappelijke
eenheden belangrijk is voor de waardering van het landschap als geheel. Sommige relicten,
complexen van een zeer verschillende aard, die zowel historisch als genetisch samen horen, werden
ankerplaatsen genoemd. Deze ankerplaatsen zijn binnen de relictzone uitzonderijk inzake gaafheid
of representativiteit, of nemen ruimtelijk een plaats in die belangrijk is voor de zorg of het herstel
van de landschappelijke omgeving, of zijn uniek. Voor ankerplaatsen en relictzones, kortom gave
landschappen, worden specifieke beleidswenselijkheden geformuleerd. Daarnaast werden ook
lijnsegmenten gewaardeerd die een waardevol lijnvormig element voorstellen. Deze worden
lijnrelicten genoemd. Puntrelicten, tenslotte, zijn afzonderlijke objecten met hun omgeving, veelal
bouwkundige elementen met een erfgoedwaarde (monumenten, solitaire bomen,…). Kaartbijlage
11: landschapsatlas geeft een overzicht van de verschillende ankerplaatsen, relictzones, lijnrelicten
en puntrelicten aanwezig binnen het beheerplangebied.

Binnen het beheerplangebied bevinden zich drie ankerplaatsen, “de Wellemeersen”, “Kluisbos,
Faluintjes en abdij van Affligem” en “Kravaalbos”. Hieronder volgt een kort overzicht van de
belangrijkste kenmerken van deze gebieden (naar de Landschapsatlas):

WELLEMEERSEN (A24007):
Wetenschappelijke waarde: “Dit is het laatste intacte overstromingsgebied van de Dender. De
natuurlijke grens van de Wellemeersen wordt door een talud van 2 meter hoog gevormd. Het gebied
omvat een erosiewal, de ondoorlaatbare kleikom en de oeverwal. De opbouw van de Dendervallei is
asymmetrisch. Op de steile hellingen komen verschillende bronnen voor die kalkrijk water uit de
omgeving aanvoeren.”
Historische waarde: “Op de kaart van Ferraris (ca. 1775) is het grootste gedeelte van het alluvium
aangeduid als hooiweiden omringd door bomenrijen, afgewisseld door moerasbossen. Op de
oeverwal langsheen de Dender, en boven het erosietalud zijn enkele percelen als akkerland in
gebruik. Op deze kaart staat een meander van de Dender. Deze moet voor 1850 afgesneden zijn
aangezien op deze kaart van Vandermaelen (ca. 1850) enkel de restanten te zien zijn. Rond het
einde van de 19de eeuw- begin de 20ste eeuw zijn de spoorwegbermen aangelegd. Ze veroorzaakten
een isolatie van de Wellemeersen met de omliggende gemeenten Welle en Denderleeuw. Voor het
opwerpen van de bermen zijn er drie zandwinningsputten aangelegd. De spoorlijn Gent-AalstDenderleeuw-Brussel staat al aangeduid op de kaart van 1884, de spoorlijn Brussel-Oostende vanaf
1911. Op de kaart van 1884 zijn er geen veranderingen qua bebossing vergeleken met de kaart van
Ferraris. Vanaf de kaart van 1911 neemt de populierenaanplant toe. Ook op de kaart van 1951 is er
een stijging van de oppervlakte aan populieren. Vanaf dan is meer dan twee derden van de totale
oppervlakte ingenomen door (populieren)bossen. De omzetting van grasland tot bos is het gevolg
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van de landbouwcrisissen op het einde van de negentiende eeuw en de activiteiten van de Union
Allumetière in de eerste helft van de twintigste eeuw.”
Esthetische waarde: “Er komen een aantal kleine en grotere wateroppervlakten voor in het gebied.
Rond de Dender zijn er verschillende natte weilanden. Een groot deel van het gebied wordt
ingenomen door populierenteelt.”
Ruimtelijk structurerende waarde: “De Dender stroomt centraal in het gebied. Rond de Dender ligt
een kleiig komgebied met oeverwallen. Het alluviale deel wordt door een ongeveer twee meter
hoog steilrandje van de Pleistocene gebieden afgesloten. De vallei is asymmetrisch met een steile
helling aan de oostelijke zijde. Bovenaan deze helling staat een grote kapel. Het gebied wordt in
het zuiden en westen door spoorlijnen van de dorpskernen geïsoleerd. De bermen begrenzen het
zicht. In het noorden van het gebied loopt de autosnelweg.”
Opmerkingen-knelpunten: “Het gebied wordt door een autosnelweg en een spoorweg doorkruist. De
populierenteelt neemt een steeds verdere uitbreiding. Er bevindt zich een fabriek en enkele
woningen aan de oever van de Dender, in het meersengebied. De grote vijver is uitgegraven voor de
aanleg van de bermen van de E40, uit de drie zavelputten werd de grond voor de spoordijken
gehaald.”

KLUISBOS, FALUINTJES EN ABDIJ VAN AFFLIGEM (A24009):
De definitieve aanduiding van de ankerplaats “Kluisbos, Faluintjes en abdij van Affligem” werd
vastgelegd in een ministerieel besluit (dd. 7.02.2011).
Natuurwetenschappelijke waarde: “Het reliëf van de ankerplaats bestaat uit een afwisseling van
heuvelkammen met zachte hellingen en brede valleien, karakteristiek voor het gebied tussen Zenne
en Dender. De natuurwetenschappelijke waarde binnen het gebied wordt in hoofdzaak bepaald door
de aanwezigheid van ecologisch waardevolle oude bossen met typische flora en enkele voor het
landschap bepalende beekvalleien waaronder de meanderende Molenbeek in het gebied de
Faluintjes met haar zijbeken. De naam Steense Beek verwijst naar de aanwezigheid van
kalkzandsteen in de ondergrond, dat door de abdij op verschillende locaties werd ontgonnen. Aan
de voet van de steilrand van het Kluisbos bevinden zich enkele bronnen met kalkhoudend water.
Het gebied bevindt zich op de overgang van de leemstreek naar de zandstreek, die duidelijk
herkenkbaar is en een markante terreinovergang vormt in het landschap. De leemgronden zijn zeer
vruchtbaar.”
Historische waarde: “De Sint-Pieters en Paulusabdij van Affligem werd in 1083 gesticht en werd
gedurende haar geschiedenis verschillende malen vernield, de laatste maal na de Franse revolutie.
De heropbouw begon pas in 1868. Van de Middeleeuwse gebouwen zijn er slechts nog enkele sporen,
er zijn nog ruïnes van de abdijkerk uit 1128. Het Bisschoppenhuis is de voornaamste getuigenis van
de abdij voor het Franse bewind. De Sint-Pieters- en Paulusabdij was in het Ancien Regime
uitgegroeid tot de belangrijkste abdij van de oude Nederlanden. De huidige Kluiskapel werd in 1758
gebouwd. In 1835 werd het bouwvallige gedeelte gesloopt, zodat nu alleen het hoofdkoor overblijft.
Voorheen moet hier ooit een Kluis of Cella midden in het bos gestaan hebben die teruggaat tot de
8ste eeuw. Het waterkasteel van Moorsel is een renaissancistisch waterslot met een neerhof, gelegen
in een oorspronkelijk keurig aangelegd, ommuurd park op de zuidflank van de Eksterenberg. Het
kasteel werd in 1521-1526 gebouwd als slot van de heerlijkheid Moorsel, in opdracht van de abt van
Affligem. In 1564 kwam het in handen van de graven van Hoorne en in 1636 werd het tot baronie
verheven. In die periode werd het kasteel grondig gerestaureerd, doch de algemene indeling bleef
bewaard.”
Esthetische waarde: “De afwisseling van weiden, akkers en bospercelen zorgt voor een
gecompartimenteerd landschap. De valleitjes zijn relatief diep ingesneden. De abdijen liggen op de
hoogste punten. Er komen verschillende percelen waarop hop geteeld wordt voor bier.”
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Ruimtelijk structurerende waarde: “Ten westen van het Kluisbos ligt het voormalige vliegveld. Aan
de rand van het Kluisbos ligt de voormalige abdij van Maria Mediatrix (nu de Kluizerij) en meer naar
het zuiden, de Kluiskapel. De Kluiskouter is meer open. De vallei van de Steense Meersbeek is
redelijk diep ingesneden en bijna volledig bebost, evenals de Weimeersbeek. Op de valleiflank van
deze laatste komen enkele hopvelden voor. Op het hoogste punt ligt de abdij van Affligem, een
imposant gebouwencomplex. De Faluintjes, die ten noorden ervan liggen, liggen voornamelijk onder
weiland met hier en daar een bosperceel. In het noorden stroomt de Molenbeek richting Moorsel. In
dit dorp ligt het Waterkasteel.”

Typische landschapskenmerken, met inbegrip van de ruimtelijke kenmerken voor het deelgebied
“Het Kluisbos en de Kluiskouter” zijn de volgende:
•

historisch broekbos met typische flora, als overblijfsel van het vroegere uitgestrekte
Affligembos met licht golvend reliëf afhellend naar het westen;

•

noord-zuidgerichte steilrand met aan de voet enkele bronnen met eerder kalkhoudend
water;

•

abdij Maria Mediatrix uit het begin van de 20ste eeuw, met park, kerkhof, boomgaard en
gebruiksgronden, gelegen op de Potaardeberg;

•

Kluiskouter als open kouter bestaande uit een complex van graslanden en akkerlanden,
oudste deel van de kouter met smal en langgerekte percelering;

•

oostwaarts licht golvend reliëf afhellend van de Kluiskouter richting vallei van de Steense
Beek;

•

aanwezigheid van de nog deels met knotbomen beboomde Kluisdreef op een rug in het
landschap en verbinding makende tussen de Aalstersedreef en de Kluiskapel in het Kluisbos;

•

de Aalstersedreef als verbinding tussen de abdij en de Stad Aalst, ontstaan in 1637 als in
oorsprong beboomde dreef. Ze vormt een scheiding tussen de Faluintjes en de Kluiskouter;

•

aanwezigheid van een bron ter hoogte van de kapel;

•

Kluiskapel al kerkelijk erfgoed aan de rand van het Kluisbos te Hekelgem – Kluisdreef z. nr.,
beschermde monumenten;

•

Gehucht met negentiende eeuwse éénlaagse woningen bij de Kluiskapel en Kluishofje,
Kluisdreef, oudste deel Kluiskouter, laaggelegen broekbos, recente weilanden, beschermd
als dorpsgezicht.

KRAVAALBOS (A24004):
Wetenschappelijke waarde: “In vochtige delen van het bos vindt men veenmos, aan de rand van het
bos heiderelicten. Er is een klein brongebied aanwezig. Dit bos maakte deel uit van het
Kolenwoud.”
Historische waarde: “Dit bos is een overblijfsel van het vroegere grote Kolenwoud. Later was het
eigendom van de vrouwenabdij van Vorst bij Brussel, in 1808 was een gedeelte in privébezit. Op de
kaart van Ferraris (ca. 1775) en van Vandermaelen (ca. 1850) had het bos een grotere oppervlakte.
De steengroeves ontstonden in de 18de eeuw voor het ontginnen van kalksteen. Een groot deel van
het Kravaalbos is gekapt in WOII. De kerk van Meldert is in de plaatselijke zandsteen gebouwd.”
Esthetische waarde: “Het betreft hier een groot boscomplex dat door landbouwgronden omgeven is.
Het landschap is zacht golvend. Er zijn delen van het gebied vergraven bij het ontginnen van de
zandsteen.”
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Ruimtelijk structurerende waarde: “Het Kravaalbos-Herenbos, op een cuesta gelegen, bestaat uit
loof- en naaldhout. Aan de rand van het bos is het bos wat versnipperd. Er bevinden zich
verschillende percelen akker-weiland tussen bospercelen. Nog verder van het bos is er wat open
landbouwgebied en liggen er verschillende dorpjes. Langs de Putstraat komen enkele
zandsteengroeven voor.”
Opmerkingen-knelpunten: “De verbouwde Kiekenvilla ligt midden in het gebied.”

Deze hoger genoemde ankerplaatsen vallen binnen de relictzones “Dendervallei” of “Faluintjes,
Kluisbos en Kravaalbos”.

DENDERVALLEI (R24002):
Wetenschappelijke waarde: “Vooral alluviale gronden. Asymmetrische vallei als gevolg van de
ongelijke dikte van de niveo-eolische zandleem- en leemafzettingen, zijn dik op de NW helling en
dun op de ZO gelegen steile valleiwand. Oeverwallen langs de vallei. Verschillende kleine beekjes
monden uit in de Dender, daar puinwaaiers aanwezig. Verschillende gefossiliseerde meanders
aanwezig.”
Historische waarde: “Meersen in de vallei aanwezig volgens Ferraris en Vandermaelen. Kleine
blokkige percelen volgens Ferraris, structuur duidelijk herkenbaar.”
Verstoring: “Bebouwing in de meersen.”
Esthetische waarde: “In de vallei nu kleine percelen bos en bomenrijen aanwezig. Dorpskernen aan
de rand van de vallei. Bewoning aanwezig op de oeverwallen. Landgebruik vooral weiland. Ook
populierenaanplantingen aanwezig. Oude meanders duidelijk te herkennen in het landgebruik.”

FALUINTJES, KLUISBOS, KRAVAALBOS (R24001):
Wetenschappelijke waarde: “Heuvelachtig landschap met zachte hellingen, doorsneden door brede
depressies. Vormt de overgang tussen het plateau van Midden-België en de noordelijke Laagvlakte.
Toppen van Kravaalbos, De Berg, Molen (N van Moortsel): oorspronkelijke overgangshelling tussen de
noordelijke laagvlakte en het plateau van Midden-België.”
Historische waarde: “Faluintjes: toestand Ferraris: groot boscomplex, Covenshoua Bosch (een
verhaspeling van Coventshouw), een houw die deel uitmaakte van het Affligembos. Kluisbos:
gedeelte van groter bos op Ferraris (Afflighem Bosch). Het Kluisbos werd tijdens de 19de eeuw bijna
totaal ontgonnen, maar een deel van de ontginning was zeer kortstondig (zodat het bos later weer
aangroeide). Ten oosten van Klaarhaag: kleine percelen bos, ook aanwezig op Ferraris en
Vandermaelen. Omgeving Kravaalbos: kleine percelen bos, ook aanwezig op Ferraris en
Vandermaelen. Herenbos: ook boscomplex aanwezig op Ferraris en Vandermaelen, omgeving van
het bos percelen met perceelsranden. Ten Bos: toestand Ferraris: kleine percelen bos en open
landbouwlandschap.”
Esthetische waarde: “Grotere boscomplexen gelegen in open landschap, omliggende percelen van
gemiddelde grootte, regelmatige en blok- tot strookvormige percelering. Hopteelt aanwezig
bijvoorbeeld in Meldert-Nievel. Faluintjes: zeer kleine percelen bos, vooral langs een bijrivier van
de Molenbeek. Omgeving Kravaalbos: kleine percelen bos, omgeving bos is open
landbouwlandschap. Herenbos: boscomplex, omgeving: open landschap (perceelsranden zijn
verdwenen).”
Daarnaast worden “Molenbeek te Aalst-Meldert” en “de Dender” aangeduid als lijnrelicten en de
“Kluiskapel” als puntrelict.
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Een overzicht van de bestanden die (geheel of gedeeltelijk) gelegen zijn binnen deze
landschappelijk waardevolle zones wordt gegeven in
Tabel 5
Tabel 5
Tabel 5.

Tabel 5: Bestanden gelegen binnen landschappelijk waardevolle elementen
Gebied

Bestanden

ANKERPLAATS
Wellemeersen

Ten Bos_Kapellemeersen 2a, 2b, 2c, 4a, 4b, 4c, 4e

Faluintjes,
Kluisbos
en abdij van Aflligem

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

Kravaalbos

de volledige bosplaatsen Herenbos en Kravaalbos

RELICTZONE
Dendervallei
Faluintjes,
Kravaalbos

Ten Bos_Kapellemeersen 2a, 2b, 2c, 4a, 4b, 4c, 4e
Kluisbos,

Kluisbos 1a, 1c, 2a, 2b, 2d, 2c, 3a, 4a
Ten Bos_Kapellemeersen 1a, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, 1k, 3b, 3c, 3d
de volledige bosplaatsen Herenbos en Kravaalbos

LIJNRELICT
Molenbeek te AalstMeldert

aanliggend aan Kluisbos 1a, 3a

Dender

aanliggend aan Ten Bos_Kapellemeersen 4a, 4b, 4e

PUNTRELICT
Kluiskapel

aanliggend aan Kluisbos 2a
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2 Algemene beschrijving
2.1 Cultuurhistorische beschrijving
2.1.1

Historisch overzicht

Op de Ferrariskaart (1771-1778) (Kaartbijlage 12: ferrariskaart) zijn er duidelijk drie grote
boscomplexen “Affleghem Bosch, Covenshoua Bosch en het Cravaillen Bosch met aansluitend het
Heren Bosch” te zien, die eens deel uitmaakten van het Asscherholt, zelf een restant van het
Kolenwoud, dat in de Middeleeuwen door ontginningen uit elkaar viel. De directe omgeving van
het Kravaalbos- Herenbos wordt gekenmerkt door hoofdzakelijk weilanden en akkergrond, veelal
omgeven door hagen. Ten ZO van het boscomplex bevindt zich een kleiner bosgebied “het Paepen
Bosch”. Archiefstukken geven echter een afwijkend beeld van het Kravaalbos t.o.v. de
voorstelling op de Ferrariskaarten. Deze stukken vermelden dat ongeveer één derde van het bos
bestond uit wastines en moerassige stukken. Ook een beschrijving van de vegetatie door Roucel
(1735-1831) wijst eerder in de richting van soorten van open-bossituaties en bos-wastine
overgangen (van den Bremt, 1992). De Vandermaelenkaart van rond 1850 (kaartbijlage 13:
vandermaelenkaart) geeft aan dat er reeds grote stukken bos verdwenen (ontgonnen) zijn. De
grootste ontginning heeft plaatsgevonden in het NO van het Kravaalbos, maar ook in de rand van
het bos alsook ter hoogte van het Herenbos hebben er kleinere ontginningen plaatsgevonden. Het
“Papen Bosch” is volledig verdwenen. In de regio tussen de huidige toponiemen “Vogelenzang” en
“Schaapeusel” werd er wel op kleine schaal bos aangeplant. Verdere ontginning ter hoogte van
het Herenbos zorgde ervoor dat er rond 1940 slechts enkele percelen bebost bleven (kaartbijlage
14: bebossing 1940)

Anno 1770 vormde het Kluisbos (toen nog het “Affleghem Bosch”), een aaneengesloten geheel met
het toenmalige “Covenschoua Bosch”. In de periode hierop volgende werden er grote delen van
het Kluisbos ontgonnen, en verdwenen ook de meest N-uitlopers van het “Covenschoua Bosch”.
Kaarten van rond 1850 geven aan dat er in die periode slechts een fractie van oorspronkelijke
Kluisbos overbleef. De topografische kaarten (1910-1940) geven aan dat verdere ontbossingen ter
hoogte van het “Covenschoua Bosch” ervoor zorgden dat ook dit bos zo goed als verdwenen was in
deze periode, op een smalle reep ter hoogte van de “Faluintjes” na. Ter hoogte van het Kluisbos
is er ook verder ontgonnen (vooral in de ZW-uithoek), maar zorgden nieuwe aanplanten ervoor dat
er opnieuw sprake is van een min of meer aaneengesloten bos. De toestand zoals aangegeven op
de kaarten uit 1940 stemt min of meer overeen met de omvang van de huidige boskernen.

Voor de satellietbosjes in het Z van het beheerplangebied (regio Ten bos en de Kapellemeersen)
kan bij vergelijken van de Ferrariskaart en de Vandermaelenkaart dat ook hier gedeelten
ontgonnen werden. Ter hoogte van Ten Bos zorgen nieuwe aanplanten ervoor dat het noordelijke
en zuidelijke beboste gebied tijdelijk verbonden worden. Deze verbinding houdt slechts
gedurende een korte periode stand, deze verdwijnt immers weer op kaartmateriaal van 1940. Op
de kaart van Ferraris wordt een groot deel van de percelen langsheen de Dender ingekleurd als
hooiweide, omgeven door bomenrijen, met afwisselend moerasbosjes ertussen. Ter hoogte van de
Kapellemeersen is er tussen 1775 en 1850 sprake van een lichte aangroei van de verspreid
voorkomende bosgebiedjes. Tussen 1850 en 1940 verdwijnen er stukken, maar is er ook sprake van
een lichte groei. Vanaf 1911 neemt de populierenaanplant toe, vanaf 1950 bestaan de meeste
bossen in de regio uit populierenaanplanten.
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Kaartbijlage 15: bosleeftijd, een kaart met een indicatie van de bosleeftijd, geeft de evolutie
(vanaf 1775) van de bosgebieden in het beheerplangebied weer.

2.1.2

Kenmerken van vroeger beheer

De aanwezigheid van de in 1086 gestichte Abdij van Affligem heeft zeker zijn stempel gedrukt op
het landschap in de buurt van het Kluis- en Kravaalbos. Snel na het ontstaan van de abdij, wordt
er melding gemaakt van de eerste steengroeven voor Lediaan-kalkzandsteen, die uitgebaat
werden door de abdij zelf. Het zogenaamde steenpoelenbedrijf “Hof te Putte” (ten Z van het
Kravaalbos gelegen), dankt zijn naam aan deze zandsteenwinning. De naam van het Kravaalbos
zelf zou ook afgeleid zijn van deze activiteit, “Car” en “Vaal” betekenen respectievelijk
“steengroeve” en “dal”, en slaat op de vallei waarin een steengroeve zich situeert. Andere
bronnen geven aan dat de naam van het bos afkomstig is van “kreb”, het Waalse dialect voor
steenpoel, dat verbasterde naar “krab” en vervolgens naar “kravaal”. Na een terugval van de
zandsteenontginning in de 14de eeuw t.g.v. oorlogen, kende deze activiteit in de 15de eeuw terug
een heropbloei. Deze heropbloei gaat gepaard met ontbossing rond de steenpoel. De abdij gaf het
beheer van de groeven toen (1456) in handen van particulieren. Tegen de 17de eeuw beschouwde
men de groeven als uitgeput. Men spreekt dan over “de woestijn”, omdat de steenindustrie uit de
streek verdwenen is, en er enkel nog een steenzagerij overblijft (Hof te Woestijne is de
toenmalige naam van Hof te Putte). De laatste poging tot ontginning in de 18de eeuw liep op niets
uit vanwege de Franse Revolutie. Ten tijde van de Franse revolutie werd er ook weer bos
ontgonnen, ten gevolge van de continentale blokkade van Napoleon, waardoor men verplicht was
volledig in eigen onderhoud te voorzien. Deze winningen waren vooral gesitueerd ter hoogte van
de ZW-uitloper van het Kravaalbos, en gingen gepaard met een sterke vergraving van de bodem.
Het uitzanden en de uitbating van de steengroeven heeft er voor gezorgd dat de samenstelling
van de bodem er redelijk afwisselend is, en plaatselijk vrij veel kalk kan bevatten. Dit uit zich
vandaag in een gevarieerde plantengroei langsheen de bosrand naar Meldert toe.

De aanwezigheid van het uitgestrekte “Affleghem Bosch” op de Ferrariskaarten geeft aan dat de
abdij niet enkel de door hen verworven bosgebieden ontboste. Kaartmateriaal van na de opheffing
van de abdij (1796) tijdens de Franse Revolutie, toont dat van dit eens uitgestrekte bosgebied er
slechts nog restanten overblijven. Ook ter hoogte van het Kravaalbos zelf oefende de abdij zijn
invloed uit. Het grootste deel van het Kravaalbos was eigendom van de vrouwenabdij van Vorst,
een stichting van Affligem, die uit praktische overwegingen het toezicht op het bosbeheer hadden
toevertrouwd aan de abdij van Affligem. Het Kravaalbos en de toen omliggende heidegebieden
maakten deel uit van het jachtgebied van de abdij, alsook van de Brabantse hertogen.

Tijdens WO I werd een groot deel van het Kravaalbos gerooid door de Duitse bezetter, om na de
oorlog weer beplant te worden met vnl. Zomereik en Amerikaanse eik. Een groot gedeelte van dit
nieuwe bos werd tijdens WO II opnieuw gerooid, door een privé-firma.

In het Kravaalbos bevindt zich de vijver van de familie Mischa, een restant van één van de
belangrijkste zandsteengroeven in Meldert. Na de uitbating was dit een moerassig gebied, gevoed
door vele bronnen en door de Graedbeek. In 1962 werd deze beek afgedamd, waardoor de huidige
vijver ontstond.
Verspreid over het Kravaalbos liggen er zo’n negen bodemprofielputten, deze putten werden in
het verleden gebruikt tijdens excursies van Prof. Langohr voor studenten Bodemkunde van de
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Ugent. Elk jaar werd er een stukje van deze putten afgegraven, en werden het bodemprofiel en
de bodemkarakteristieken bepaald. Op basis van deze observaties werd dan de geschiktheid van
de bodem voor verschillende boomsoorten bepaald. Deze excursies, en het hieraan gekoppelde
gebruik van deze putten, vinden op de dag van vandaag niet meer plaats.

Tenslotte kan er nog aangegeven worden dat er in het verleden een kwekerij voor Waterkers
aanwezig was in het centrale gedeelte van het Kravaalbos.

2.2 Beschrijving van de standplaats
2.2.1

Reliëf en hydrografie

Reliëf
Het gebied kent een uitgesproken reliëf met meerdere heuvels, met een afwisseling van hoogten,
steile hellingen, smalle sterk ingesneden dalen (o.a. de vallei van de Molenbeek) en enkele vrij
vlakke delen. De regio vormt de overgang tussen het plateau van Midden-België en de Noordelijke
laagvlakte. Het hoogste punt is gesitueerd in het Kravaalbos op een hoogte van ongeveer 72,5 m.
Het laagst gelegen punt van het beheerplangebied is gelegen ter hoogte van de Kapellemeersen
en bevindt zich op een hoogte van ongeveer 10 m TAW.

Hydrografie
Hydrografisch gezien behoort het grootste gedeelte van het beheerplangebied tot het
Denderbekken, de oostelijke uitlopers van het Kravaalbos behoren tot het bekken van de
Beneden-Schelde. De afwatering van het westelijk deel van het Kravaalbos en van het Herenbos
verloopt via een aantal beken (o.a. de Kuipermeersbeek, de Graadbeek, de Molenbeek, …), die
vroeg of laat uitmonden in de Molenbeek. De afwatering van het oostelijk deel van het Kravaalbos
t.h.v. toponiem Vogelenzang verloopt via de Puttenbeek. Ter hoogte van het Kluisbos wordt de
afwatering verzorgd via de Somergembeek en een aantal naamloze waterlopen die uiteindelijk
uitmonden in de Dender. Ter hoogte van het gehucht “Ten Bos” wordt de afwatering verzorgd
door één naamloze waterloop die uiteindelijk in de Dender uitmondt. Binnen het bos bevindt zich
een vijver, een restant van de oude zandsteenwinning, die door afdamming van de Graadbeek,
gevuld werd met water. Binnen het beheerplangebied bevinden zich ook een aantal bronnen,
zogenaamde dagzoombronnen. Regenwater sijpelt in een goed doorlaatbare laag om vervolgens af
te stromen naar een minder goed doorlatende laag (kleilaag) en komt vervolgens aan het
oppervlak waar deze ondoorlatende laag dagzoomt. Meestal betreft het hier het doorsnijden van
het contactvlak met de klei van Asse (zie verder). Deze bronnetjes hebben niet steeds een
permanent karakter. Zulke bronnen kunnen aangetroffen worden in het Kravaalbos en ter hoogte
van het Domein Verbrugghen (Ten Bos_Kapellemeersen 1i). Het lozen van ongezuiverd
huishoudelijk afvalwater ter hoogte van het Kluisbos, bestand 2a en 2d, wordt aanzien als een
knelpunt.

2.2.2

Geologie en bodem (De Saeger et al., 2000)

Kaartbijlage 16: geologische kaart
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Het beheerplangebied kan opgesplitst worden in een deel dat tot de Zandlemig Vlaanderen
gerekend wordt en een gedeelte dat tot de Brabantse Leemstreek behoort. Binnen de
Zandleemstreek bestaat het geologisch substraat uit tertiaire lagen, het betreft de kleien en de
zanden van Asse, de zanden van Lede en de formatie van Panisel. Deze lagen vertonen een lichte
daling naar het noorden en het oppervlak ervan is golvend en sterk versneden. Het zijn allen
mariene lagen. Plaatselijk hebben beken zoals de Molenbeek zich ingesneden in de klei van Asse tot
op de onderliggende zanden van Wemmel en zanden van Lede. Het tertiair substraat wordt afgedekt
door een quartaire, pleistocene dekmantel, en tussen tertiair en kwartair bevindt zich meestal
basisgrind. Deze dekmantel werd afgezet tijdens het Weichseliaan, de laatste ijstijd. Bij de start
van deze ijstijd werden fluviatiele, zandige tertiaire materialen, verplaatst, verspoeld en
vermengd. Later werden eolische afzettingen (afzetting d.m.v. windwerking) belangrijker om
tenslotte tot een zuiver eolisch dek te komen (Tardiglaciaal). In de hier besproken zone, bestaat
deze nagenoeg volledig uit zandleem. Tussen de afzettingen van het Midden-Weichseliaan en het
Tardiglaciaal bevindt zich vaak nog een pak verspoeld niveo-fluviatiel materiaal, dat het gevolg is
van afspoeling, afglijding en menging van vroeger afgezette materialen van de hoger gelegen delen
en dit in het begin van het Tardiglaciaal. Het reliëf wordt in deze regio beïnvloed door het
onderliggend tertiair substraat. Door de afwisseling van kleiige en zandige lagen werd het tertiaire
substraat versneden vooraleer het met quartair sediment werd bedekt. Het betreft in hoofdzaak de
klei van Asse, en in het geval van een steilrand t.h.v de Kluiskapel, de Paniseliaan klei. Daarnaast
hebben aanwezige kalkzandsteenlagen (Lediaan) ook een verhoogde weerstand tegen erosie,
zorgden voor de vorming van de heuvels in de regio Moortsel-Meldert. Langsheen de Dender bevindt
zich een lage alluviale vlakte, (200 – 1.000 m breed), die van het pleistocene gebied wordt
afgescheiden door steilranden (1 a 3 m hoog). De Dendervallei zelf is asymmetrisch opgebouwd. Er
werd een oeverwal afgezet in zandleem tot zware zandleemgronden, in de vallei zelf werd er kleiig
tot lemig materiaal afgezet (en plaatselijk veen), en in de komgronden treft met sterk gleyige
kleigronden aan. Op het einde van het Tardiglaciaal werden ter hoogte van de Dender duinruggen
afgezet door verwaaiing van lokale sedimenten, in dit geval vnl. zandleem. In het Holoceen werd in
de valleien alluvium afgezet en traden nieuwe verstuivingen op (o.a. door bosontgingingen).

Een klein gedeelte van het beheerplangebied wordt gerekend tot de Brabantse leemstreek (het
betreft de regio t.h.v. het boscomplex Kravaal-Herenbos). In het centrale en oostelijke gedeelte
wordt de klei van Asse doorsneden door stroken en vlekken van de zanden van Asse. In het westen
bevinden zich de zanden van Lede en de formatie van Panisel. Deze eocene lagen zijn, ter hoogte
van de hoogste toppen bedekt met Tongeriaan (oligoceen). Specifiek voor de hoogste toppen van
binnen het Kravaalbos gaat het om de Formatie van Sint-Huibrechts-Herne (kleihoudend zand). De
tertiaire lagen vertonen net zoals binnen de zandleemstreek een lichte helling naar het noorden. De
pleistocene en holocene evolutie kan vergeleken worden met de evolutie van de Zandleemstreek,
met dit verschil dat de eolische afzettingen hier uit leem bestaan, door de hogere en zuidelijkere
ligging. Daarnaast werden de afzetting van het Onder- en Midden Weichseliaan op de tertiaire
verhevenheden weg geërodeerd. Huidige geologische processen houden verband met alluviale
afzetting en verstuiving, maar ook met bodemerosie op de hellingen. Het afgespoelde materiaal
wordt afgezet aan de voet van de hellingen, in depressie of in de beekvalleien die het gebied
doorsnijden. Op de heuveltoppen bestaat de ondergrond uit de klei van Asse en/of kleiige fracties
van het Tongeriaan. Het front van de cuesta van Asse (westelijke helling t.h.v. Meldert) is sterk
versneden waardoor het reliëf heuvelig is. De aanwezige beekvalleien zijn vaak door een steilrand
afgescheiden van de hogere gronden, de aanwezige asymmetrie hangt samen met een dikteverschil
in de leemlaag, waarbij de steilste flank meestal een dunnere laag vertoont.
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Een overzicht van de dagzomende tertiaire lagen binnen de regio kan teruggevonden worden in
Kaartbijlage 16: bodemkaart. De bodemkaart wordt hier niet in detail besproken, aangezien deze
verwerkt zit in de kaart met de potentieel natuurlijke vegetatie (PNV).

2.3 Beschrijving van het biotisch milieu
2.3.1

Bestandskaart

Kaartbijlage 2: topografische kaart met bestandsindeling
Kaartbijlage 3: luchtfoto met bestandsindeling

2.3.2

Bestandsbeschrijving en dendrometrische gegevens

2.3.2.1 Bestandskenmerken
De inventarisatie van bestands- en bosbouwkenmerken werd uitgevoerd volgens de methode
beschreven in de “Technische richtlijnen voor het opmaken van een uitgebreid beheersplan”
(Afdeling Bos & Groen, dec 2004). Ze vonden plaats in juni-juli 2012. De berekeningen en analyses
gebeurden met behulp van het programma BosProg (versie 3.49-2.19), ontwikkeld voor het
Agentschap voor Natuur en Bos.
Volgende tabellen en grafieken geven de verschillende bestandskenmerken voor alle bestanden
weer die deelnemen aan het UBP.
In totaal zijn er 68 bestanden. In 40 bestanden werd een bosbouwopname uitgevoerd. Voor de
berekeningen werd het bos in twee delen gesplitst: Erembald, dat bestaat uit de bosplaatsen
Kluisbos en Ten Bos_Kapellemeersen en een ander gedeelte dat bestaat uit Herenbos en Kravaalbos.
Geografisch is deze berekening logischer dan een berekening voor het volledige boscomplex. Voor
de berekeningen zijn de afgeronde geplanimetreerde oppervlaktes gebruikt. Hierdoor wijkt de
totale oppervlakte in de tabellen licht af van de werkelijk geplanimetreerde oppervlaktes.

Zie kaartbijlage 18: bestandstype en kaartbijlage 19: bestandsleeftijd
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A. Bestandstype
Tabel 6: Bestandstype
Erembald

Herenbos - Kravaal

Bestandstype

Opp.
(ha)

Opp. (%)

Bestandstype

Opp. (ha) Opp. (%)

Permanente open plek

5,40

7,96%

Permanente open plek

3,09

2,99%

Loofhout (>80%)

62,41

92,04%

Naaldhout (50-80%) + loofhout

4,85

4,68%

Totaal

67,80

100,00%

Loofhout (50-80%) + naaldhout

12,20

11,79%

Loofhout (>80%)

83,35

80,55%

Totaal

103,48

100,00%

Opp. (ha)

Opp. (%)

B. Leeftijdsklassen
Tabel 8: Leeftijdsklassen
Erembald
Leeftijdsklasse

Kravaal-Herenbos
Opp. (ha)

Opp. (%)

Leeftijdsklasse

1-20

6,87

10,14%

1-20

9,30

8,98%

21-40

14,99

22,10%

21-40

15,76

15,23%

41-60

2,64

3,89%

41-60

21,03

20,33%

Ongelijkjarig

37,90

55,90%

61-80

13,54

13,09%

Niet van toepassing

5,40

7,96%

Ongelijkjarig

40,76

39,39%

Totaal

67,80

100,00%

Niet van toepassing

3,09

2,99%

Totaal

103,48

100,00%

C. Sluitingsgraad
Tabel 7: Sluitingsgraad

Erembald

Herenbos - Kravaal

Sluitingsgraad

Opp. (ha)

Opp. (%)

Sluitingsgraad

Opp. (ha)

Opp. (%)

Niet van toepassing

5,40

7,96%

Niet van toepassing

3,09

2,99%

50 % - 75 %

13,75

20,28%

25 % - 50 %

9,02

8,71%

> 75 %

48,66

71,76%

50 % - 75 %

18,80

18,17%

Totaal

67,80

100,00%

> 75 %

72,57

70,13%

Totaal

103,48

100,00%
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D. Mengingsvorm

Tabel 8: Mengingsvorm

Erembald

Herenbos- Kravaal

Mengingsvorm

Opp. (ha)

Opp. (%)

Mengingsvorm

Opp. (ha)

Opp. (%)

niet van toepassing

5,40

7,96%

niet van toepassing

3,09

2,99%

Homogeen

8,73

12,87%

Homogeen

9,69

9,37%

Groepsgewijs

21,57

31,82%

Stamsgewijs

36,47

35,24%

Stamsgewijs

32,10

47,35%

Groepsgewijs

54,23

52,41%

Totaal

67,80

100,00%

Totaal

103,48

100,00%

E. Bedrijfsvorm
Tabel 9: Bedrijfsvorm

Erembald

Kravaal- Herenbos

Bedrijfsvorm

Opp. (ha)

Opp. (%)

Bedrijfsvorm

Opp. (ha)

Opp. (%)

Hakhout

0,58

0,86%

Middelhout

0,67

0,65%

van 5,40

7,96%

Niet van toepassing

3,09

2,99%

61,82

91,18%

Hooghout

99,72

96,37%

67,80

100,00%

Totaal

103,48

100,00%

Niet
toepassing
Hooghout
Totaal

2.3.2.2 Boomsoortensamenstelling
In totaal zijn er 66 bestanden. In 40 bestanden werd een bosbouwopname uitgevoerd. Voor de
stamtalberekeningen werd het bos in twee delen gesplitst: Erembald, dat bestaat uit de bosplaatsen
Kluisbos en Ten Bos_Kapellemeersen en een ander gedeelte dat bestaat uit Herenbos en Kravaalbos.
Geografisch is deze berekening logischer dan een berekening voor het volledige boscomplex.

ZAAILINGEN
Tot de zaailingen worden alle exemplaren gerekend met een hoogte lager dan 2 meter. In
onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het gemiddeld aantal zaailingen per hectare,
per boomsoort en per hoogteklasse.
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Erembald
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal zaailingen per boomsoort in het gedeelte
Erembald. Opvallend is het hoge aantal zaailingen in de laagste klasse. De zaailingen slagen er
echter niet in om door te groeien. Dit wijst erop dat heel wat boomsoorten relatief eenvoudig
verjongen op deze standplaatsen maar wellicht door lichtgebrek niet doorgroeien. De meeste
bossen zijn redelijk gesloten, waardoor zelfs schaduwsoorten moeilijker doorgroeien.

Tabel 10: Zaailingen Erembald

Gemiddelde hoogte

Boomsoort

Stamtal (/ ha) Percentage

0-49

Amerikaanse eik

2042

56,69%

Gewone es

849

23,57%

Wilde lijsterbes

435

12,08%

Gewone esdoorn

99

2,75%

Tamme kastanje

67

1,86%

Hulst

65

1,80%

Taxus

27

0,75%

Gewone vlier

18

0,50%

50-99

Gewone vlier

35

100,00%

100-149

Hazelaar

39

54,17%

Wilde lijsterbes

33

45,83%

Totaal

3709

De gegevens uit de tabel worden hieronder visueel weergegeven in percentages. De figuren geven
een overzicht van de soortenverdeling van de zaailingen per grootteklasse.

Figuur 1: zaailingen Erembald
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We kunnen vaststellen dat er een groot aantal zaailingen van Amerikaanse eik en Es aanwezig zijn,
Hoewel deze soorten slechts beperkt voorkomen in de boomlaag (cfr. infra). Hazelaar is de meest
voorkomende struiksoort.

Kravaalbos-Herenbos
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal zaailingen per boomsoort van het gedeelte
Kravaalbos-Herenbos.

Tabel 11: Zaailingen Kravaalbos

Gemiddelde hoogte

Boomsoort

Stamtal (/ ha) Percentage

0-49

Amerikaanse eik

16150

95,65%

Gewone es

229

1,36%

Tamme kastanje

162

0,96%

Hazelaar

114

0,68%

Zomereik

104

0,61%

Gewone vlier

40

0,24%

Gladde iep

37

0,22%

Gewone esdoorn

21

0,12%

Spaanse aak

17

0,10%

Wilde lijsterbes

9

0,05%

Hulst

3

0,02%

50-99

Gewone es

39

100,00%

100-149

Gewone esdoorn

221

100,00%

Totaal

17146

Ook hier is veel potentie voor natuurlijke verjonging maar veroorzaakt lichtgebrek een beperkt
doorgroeien.
Opvallend is het grote aantal zaailingen van Amerikaanse eik: meer dan 16000. Dit is te verklaren
doordat een aantal proefvlakken waarin Amerikaanse eik staat in grote bestanden liggen.
Een voorbeeld: Het proefvlak in bosbestand ‘Kravaalbos 2C’ bevat 300 zaailingen. De oppervlakte
van het proefvlak is 15.8 vierkante meter. De oppervlakte van het bestand bedraagt ongeveer 68000
vierkante meter. De regel van drie leert ons dat er dus 1.300.000 zaailingen in bestand Kravaalbos
2C (300 stuks / 15.8m² * 68000m² = 1.300.000 stuks). Er staan dus 1.300.000 zaailingen in bestand
2c en bij uitbreiding dus ook in de gehele bosplaats.
De totale oppervlakte van de gehele bosplaats bedraagt 103 hectare: 1.300.0000 gedeeld door 103
hectare betekent reeds 13.000 zaailingen per hectare.
De gegevens uit de tabel worden hieronder visueel weergegeven in percentages. De figuren geven
een overzicht van de soortenverdeling van de zaailingen per grootteklasse
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Figuur 2: zaailingen Kravaalbos
Gewone esdoorn is voorlopig de enige soort die tot in de hoogste klasse kan doorgroeien. De
schaduwtolerantie en de bodemgeschiktheid van deze soort zijn hiervan wellicht de oorzaak.

STRUIKLAAG
Tot de struiklaag behoren alle exemplaren met hoogte groter of gelijk aan 2 meter en een omtrek
kleiner dan 20 centimeter. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het gemiddeld
aantal struiken, per soort en per hoogteklasse; weergeven in absolute aantallen per hectare.

Erembald
Onderstaande tabel geeft een volledig overzicht van het aantal struiken per soort voor het gedeelte
Erembald. Er zijn relatief veel struiken aanwezig, zeker in vergelijking met het gedeelte
‘kravaalbos-herenbos’. Dit wijst op een meer structuurrijk bos, dus een beter ontwikkeld bostype.
Dit klopt met het beeld van de terreinbezoeken: grote gedeeltes van dit gedeelte zijn ongelijkjarig
en hebben soms zelfs een middelhoutstructuur of ongelijkvormig hooghout. Het relatief grote aantal
struiken in vergelijking met de hoogste klassen zaailingen kan erop wijzen dat de bossen gedurende
de laatste jaren meer gesloten zijn geworden waardoor de zaailingen vroeger wel doorgroeiden en
nu minder.

Tabel 12: Struiken Erembald

HOOGTE Boomsoort

Stamtal (/ha)

Percentage

200-400

Gewone vlier

207

32,8%

Zwarte els

133

21,0%

Hazelaar

123

19,4%
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HOOGTE Boomsoort

400-600

Stamtal (/ha)

Percentage

Gewone esdoorn

51

8,1%

Eenstijlige meidoorn

35

5,5%

Gewone es

30

4,7%

Beuk

16

2,6%

Gelderse roos

10

1,6%

Zomereik

8

1,3%

Ruwe berk

6

1,0%

Winterlinde

5

0,8%

Beuk

4

0,6%

Boswilg

4

0,6%

Tamme kastanje

2

0,4%

Hazelaar

280

59,0%

Boswilg

107

22,6%

Gewone vlier

34

7,3%

Wilde lijsterbes

20

4,2%

Witte els

16

3,5%

Gewone esdoorn

11

2,3%

Beuk

3

0,5%

Zwarte els

2

0,4%

Zoete kers

1

0,2%

Totaal

1107

Gewone vlier en Hazelaar zijn duidelijk de meest voorkomende struiksoorten. Bovenstaande tabel
wordt hieronder visueel voorgesteld in percentages.

Figuur 3: struiklaag Erembald

B12KRAA1_uitgebreid bosbeheerplan

32

Uitgebreid bosbeheerplan KraHeK

Kravaalbos-Herenbos
Onderstaande tabel geeft een volledig overzicht van het aantal struiken per soort voor het gedeelte
Kravaalbos-Herenbos. Er zijn beduidend minder struiken aanwezig. Deze bossen zijn minder
structuurrijk dan de bossen van Erembald. Het relatief grote aantal struiken in vergelijking met de
hoogste klassen zaailingen kan erop wijzen dat de bossen gedurende de laatste jaren meer gesloten
zijn geworden waardoor de zaailingen vroeger wel doorgroeiden en nu minder.

Tabel 13: Struiklaag Kravaal-Herenbos

HOOGTE Boomsoort

Stamtal (/ha)

Percentage

200-400

Gewone vlier

100

41,2%

Zwarte els

69

28,4%

Gewone esdoorn

33

13,7%

Beuk

11

4,4%

Hazelaar

9

3,8%

Gelderse roos

6

2,7%

Zomereik

5

2,2%

Ruwe berk

4

1,6%

Beuk

2

1,0%

Tamme kastanje

2

0,6%

Gewone es

1

0,4%

Gewone vlier

23

49,5%

Witte els

11

23,6%

Gewone esdoorn

7

15,7%

Wilde lijsterbes

3

7,5%

Beuk

2

3,7%

totaal

289

400-600

Ook in Kravaalbos-Herenbos is Gewone vlier de meest voorkomende soort. Bovenstaande tabel
wordt hieronder visueel voorgesteld in percentages.

Figuur 4: struiklaag Kravaal-Herenbos
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BOOMLAAG
Tot de boomlaag behoren alle exemplaren met een omtrek groter dan 20cm.

Erembald
In onderstaande tabel zijn de boomsoortensamenstellingen van de boomlaag weergegeven met het
gemiddeld stamtal, grondvlak en volume voor elke boomsoort, gerangschikt volgens afnemend
volume.

Tabel 14: Boomlaag Erembald
BOOMSOORT

Stamtal (/ha) Grondvlak (m²/ha)

Volume (m³/ha)

Populier

97

9,73

108,54

Beuk

14

4,19

41,11

Zomereik

20

2,66

30,04

Tamme kastanje

28

2,83

25,70

Amerikaanse eik

7

0,90

13,05

Zwarte els

148

1,75

10,96

Gewone es

36

0,74

6,88

Boswilg

193

1,60

6,06

Iep

13

0,23

2,06

Gewone esdoorn

1

0,23

1,75

Hazelaar

95

0,63

1,62

Gewone vlier

25

0,24

0,79

Ruwe berk

11

0,12

0,77

Wilde lijsterbes

20

0,12

0,46

Zachte berk

10

0,59

0,38

Taxus

7

0,08

0,22

Schietwilg

2

0,02

0,15

Haagbeuk

8

0,04

0,10

736

27

251

Een groot deel van de bestanden in Erembald bestaat uit populierenaanplantingen, voornamelijk
bosplaats
‘Kluisbos.
In
bosplaats
‘Ten
bos_Kapellemeersen’
zijn
er
minder
populierenaanplantingen en meer bestanden met gemengd loofhout. Dit blijkt uit bovenstaande
tabel: Populier is de meest voorkomende boomsoort (aantal, grondvlak en volume). Beuk,
Zomereik en Tamme kastanje komen ongeveer evenveel voor.
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Kravaal-Herenbos
In onderstaande tabel zijn de boomsoortensamenstellingen van de boomlaag weergegeven met het
gemiddeld stamtal, grondvlak en volume voor elke boomsoort, gerangschikt volgens afnemend
volume.

Tabel 15: Boomlaag Kravaal-Herenbos

BOOMSOORT

Stamtal (/ha) Grondvlak (m²/ha)

Volume (m³/ha)

Populier

136

9,37

94,42

Ruwe berk

71

6,03

57,40

Amerikaanse eik

34

2,38

25,18

zomereik

304

3,88

24,90

lork

13

1,92

22,18

Tamme kastanje

54

2,22

19,14

Schietwilg

25

1,57

18,40

Gewone es

18

1,68

15,24

Gewone esdoorn

19

1,64

12,30

zoete kers

14

1,21

10,88

Zachte berk

7

0,60

6,29

Spaanse aak

4

0,39

4,51

Wilde lijsterbes

4

0,27

2,89

Beuk

10

0,30

2,69

Boswilg

18

0,26

1,77

Gewone vlier

2

0,13

1,13

zwarte els

5

0,11

0,82

Gladde iep

0

0,04

0,40

Hazelaar

1

0,03

0,24

Fijnspar

2

0,04

0,24

Hulst

1

0,02

0,13

Witte els

1

0,01

0,05

741

34

321

Populier is de meest voorkomende boomsoort in functie van het grondvlak en het volume. In
functie van het stamtal is Zomereik echter het meest voorkomend.
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2.3.2.3 Dendrometrische gegevens
Op basis van de bestandsopname werd de hoofdboomsoort, de leeftijd en de menging per bestand
bepaald. Vervolgens werd voor elk bestand berekend of het om een inheems of een exotenbestand
gaat. Hiervoor werden de volgende definities gebruikt:
•

Inheems: een bestand is inheems wanneer de inheemse boomsoorten min. 90% van het
bestandsgrondvlak innemen.

•

Exoot: een bestand is exoot wanneer de exotische boomsoorten meer dan 70% van het
bestandsgrondvlak innemen.

•

Inheems/exoot: het aandeel inheemse boomsoorten in het bestandsgrondvlak > 50% en <
90%.

•

Exoot/inheems: het aandeel exoten in het bestandsgrondvlak > 50% en < 70%.

•

Homogeen: een bestand is homogeen wanneer 1 boomsoort meer dan 80% van het
bestandsgrondvlak inneemt.

•

Gemengd: een bestand is gemengd zodra er minstens 2 verschillende boomsoorten
aanwezig zijn en elke boomsoort maximum 80% van het bestandsgrondvlak inneemt, of
80% van het totale stamtal bij bestanden jonger dan 30 jaar.

Tabellen 18 en 19 in Bijlage 9 geven per bestand de leeftijdsklasse, de hoofdboomsoort, het
inheemse karakter, de menging en de oppervlakte weer. De term tweevoudig hooghout wijst er op
dat er een nevenetage aanwezig is die reeds als hooghout werd opgenomen maar jonger is dan de
bovenetage.
De grijze gearceerde bestanden zijn bestanden waar geen bosbouwopname gebeurd is. De gegevens
hierin zijn gebaseerd op de algemene bestandsbeschrijving.

Tabel 16: Samenvatting bestandsgegevens Erembald
Tabel 17: Samenvatting bestandsgegevens Kravaal-Herenbos

Indien we de bestanden die bestaan uit graslanden, kapvlaktes of vijvers negeren bestaat in het
gedeelte Kravaal-Herenbos 50% van de bestanden uit inheems loofhout, goed voor 45% van de totale
oppervlakte. Voor het gedeelte Erembald is dit 45% van het aantal bestanden, goed voor 36% van de
totale oppervlakte.

In tabel 20 in bijlage 9 worden de dendrometrische gegevens: stamtal, grondvlak en volume
weergegeven per bestand. Een aanplanting van inheems loofhout met plantafstanden van 2*2,5
meter bevat 2000 stuks per hectare. Een aanplanting van Populier met plantafstand van 9*9 meter
bevat 121 stuks per hectare. De getallen in de tabel zijn soms een stuk hoger, doordat in een
natuurlijke verjonging de dichtheid vaak hoger is, maar sommige stamtallen zijn ook hoger door de
keuze van de ligging van het proefvlak. Zo is het werkelijk aantal populieren in Kluisbos 2a wellicht
geen 285 stuks per hectare maar 100 tot 140 stuks per hectare.
Tabel 18: Grondvlak, volume en stamtal per boomsoort per bestand

Voor de dode bomen op stam bekomen we tabel 21 in bijlage 9:
Tabel 19: Volume, stamtal en grondvlak dood hout

B12KRAA1_uitgebreid bosbeheerplan

36

Uitgebreid bosbeheerplan KraHeK

Er staat gemiddeld 3.7m³ dood hout per hectare op stam, goed voor een grondvlak van 0.5m²/ha.
Levend hout haalt een gemiddelde van 276m³ per hectare, met een grondvlak van 29.3. Dit
betekent dat er 1,34% van het volume en 1,64% van het grondvlak uit dood hout bestaat. Bij deze
berekening werden enkel de bestanden in rekening gebracht waar een bosbouwopname werd
uitgevoerd: 138 hectare (reëel: 165 hectare).

Opmerking: in bestand 3d lag het opnamepunt in een hakhoutgedeelte (niet opgenomen in
berekening), er staan echter ook enkel zware zomereiken (hooghout).
Aanduiding van de opnamepunten gebeurt in Kaartbijlage 22.

2.3.3

Flora

2.3.3.1 Methodiek
De bosopnames gebeurden proefvlakgewijs (16m op 16m) waarbij als bedekkingsschaal de BraunBlanquetschaal werd gebruikt. Deze schaal is een gecombineerde schaal van abundantie
(procentuele bedekking) en presentie (aantal individuen). Voor open plekken en voor bestanden in
eigendom van ANB werden de bestanden doorlopen en werd gebruik gemaakt van de schaal van
Tansley.
Voor de verwerking van de inventarisatiegegevens van de vegetatie werd gebruik gemaakt van
Bosprog. Open, niet beboste gedeelten worden geklasseerd volgens Schaminée. In beboste
bestanden wordt het bostype bepaald, zoals vastgelegd in ‘Bosinventarisatie van het Vlaamse
gewest’ (Bos & Groen, 2001). Er wordt eveneens een link gelegd met de meer recente bostypering
volgens Cornelis et al. (2009).
2.3.3.2 Bespreking Braun-Blanquetopnamens
Voor een aantal bestanden werd geen vegetatieopname uitgevoerd. Deze bestanden werden op
basis van de algemene bestandsbeschrijvingen en de nota’s van de terreinbezoeken ingedeeld bij
bepaalde bostypes. Deze bestanden zijn grijs gearceerd in de tekst hieronder.
Bostype

bosplaats

bestanden

16: Klasse der matig voedselrijke graslanden

Kluisbos

1a, 1b

Veel voorkomende soorten zijn Glanshaver, Groot streepzaad, Gestreepte witbol. Knoopkruid,
Gewone kropaar dit type komt voor op matig voedselrijke en vochtige bodems.

Bostype

bosplaats

bestanden

32: Klasse der natte strooiselruigten

Ten Bos_Kapellemeersen

4e

Wordt gekenmerkt door soorten als Harig wilgenroosje, Moerasspirea, Grote wederik, Haagwinde.
Verder komen ook nog Brandnetel, Ridderzuring, Gewone smeerwortel en Koninginnekruid voor. In
het voorjaar zien we ook Speenkruid.
Dit type is afhankelijk van een gemiddelde grondwaterstand, zowel de bodem als het water moeten
stikstofrijk zijn.
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Bostype

bosplaats

bestanden

33: Klasse der nitrofiele zomen

Kravaal

3b

Dit type wordt gekenmerkt door soorten als Kleefkruid, Hondsdraf, Look-zonder-look, Gevlekte
dovenetel, Zevenblad en Grote Brandnetel.
Nitrofiele zomen komen vooral voor in de schaduwrand van bos of onder dreef- of laanbomen, maar
ook, zonder dat er van enige houtige begroeiing sprake is. De kenmerkende milieuomstandigheden
waarin dit type voorkomt zijn voedsel-, nitraat- en humusrijkdom en zijn dikwijls een indicator van
eutrofiëring.

Bostype

bosplaats

bestanden

Ten Bos_Kapellemeersen

3d

Kravaal

2a

38: Klasse der wilgenvloedbossen en -struwelen

Deze bestanden komen overeen met de Klasse der Wilgenvloedbossen- en struwelen. Het type komt
voor op gronden die permanent vochtig zijn en/of periodiek worden overstroomd. Op de natste
plaatsen ontstaat Wilgenstruweel, op de hogere plaatsen een Schietwilgenbos. De boomlaag bestaat
uit Schietwilg en is er Populier aangeplant. In de kruidlaag is er dikwijls Reuzebalsemien aanwezig
samen met Grote brandnetel, Bittere veldkers, Bitterzoet, Haagwinde, Ruw beemdgras,
Ridderzuring en Waterpeper.
Dit type komt voornamelijk voor op alluviumbodems in valleien in grote rivieren. In dit milieu is er
een hoge dynamiek en een grote beschikbaarheid aan water, kalk en voedingselementen. Ook door
sedimentatie en periodiek droogvallen is het een geschikt milieu voor pionierssoorten. De bestanden
waar dit type is gevonden komt niet overeen met alluviale vlaktes van grote rivieren. Toch is dit
type te verklaren door de tijdelijke stortbeken die bij hevige regenval ontstaan.
Bostype

bosplaats

bestanden

Kluisbos

2a

Kravaal

1a, 2b

39: Klasse der elzenbroekbossen

Deze bestanden zijn gelegen op rijkere gronden door de invloed van voedselrijk grond- en
oppervlaktewater. Zwarte els is hier de belangrijkste soort, vaak aangevuld met Zachte en Ruwe
berk en in de struiklaag Wilgen. (Grauwe X Boswilg en Geoorde wilg). In de struiklaag vinden we
voornamelijk Moeraswalstro, Wolfspoot, Grote wederik, Bitterzoet, Gele lis.
Ze komen voor op moerassige depressies van riviervalleien.
Bostype

bosplaats

bestanden

40: Klasse der berkenbroekbossen

Ten Bos_Kapellemeersen

2b

Het Berkenbroekbos groeit op plaatsen met zuur en voedselarm grondwater. Typisch boomsoort is
Zachte berk. Het is een voor Vlaanderen zeldzaam bostype.
Bostype
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42: Klasse der eikenvoedselarme grond

en beukenbossen op

Ten Bos_Kapellemeersen

1e, 1f

Herenbos

1a, 1b, 1c, 1d,
1e, 1f, 1g, 1h,

Kravaal

Boss type
43: Klasse der eikenvoedselrijke grond

en beukenbossen op

1c, 1d, 2c, 2g, 2j,
3a, 3c, 3d, 3e, 3f,
3g, 3h, 3i; 3j

baseplates

bestanden

Kluisbos

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

Ten bos_Kapellemeersen

Kravaal

1a, 1b, 1c, 1d,
1g, 1h 1i, 1j, 1k
2a, 2c, 3a, 3b, 3c,
4a, 4b, 4c, 4d,
1b,2d, 2e, 2f, 2h,
2i, 4a, 4b, 4c

Dit is een tamelijk zuur en voedselarm bostype en vormt een overgang tussen de drogere
zandgronden en de voedselrijkere en vochtigere gronden. Dit bostype wordt gedomineerd door
Zomereik maar ook Beuk komt hier evenveel voor. Aangezien Zomereik in het verleden door de
mens is bevoordeeld kan deze soort voldoende voorkomen in combinatie met Beuk.
In de boomlaag komt naast Zomereik en Beuk ook veel Amerikaanse eik en Tamme kastanje voor. In
de struiklaag komen niet veel soorten terug, enkel Hazelaar en Wilde lijsterbes. In de kruidlaag
vinden we naast oud-bossoorten zoals Lelietje-van-dalen, Gewone salomonszegel Dalkruid, en Wilde
hyacint ook soorten als Bramen, Adelaarsvaren, Valse salie, Bosgierstgras en Brede stekelvaren.
Waarbij soorten als Bosgierstgras, Brede stekelvaren en Dalkruid behoren tot het voedselarmere
type.
Verder kan nog aangegeven worden dat een gedeelte van bestand Kravaal 2d verwantschap
vertoond met het Berken-Elzenbos met veenmos (Cornelis et al. (2009)). Het komt vooral voor op
natte tot zeer natte (lemig) zandbodems. Dominantie boomsoorten zijn Zachte berk en Zwarte els.
In de moslaag worden diverse veenmossen aangetroffen die lokaal dichte tapijten vormen, met
verspreid daartussen Pitrus, Pijpestrootje en zeggesoorten zoals Moeraszegge. Op de minder sterk
met veenmos begroeide plekken treft men hier Egelboterbloem en Pinksterbloem aan. Dit bostype
heeft een hoge natuurwaarde en maakt deel uit van het Natura 2000 habitattype 91E0.

2.3.3.3 Bespreking Tansley opnames
Herenbos 1a
Een eerste opname werd uitgevoerd op het zuidelijk gelegen onderdeel van dit bestand, het betreft
een verlaten kapvlakte die momenteel sterk aan het verruigen is. De vegetatie bestaat vooral uit
Braam, Biezeknoppen, Pitrus, Kale jonker en Kruipende boterbloem. Sporadisch komt Borstelbies
voor. De opname wordt geklasseerd als Rompgemeenschap van Harig wilgenroosje (Klasse der
kapvlaktegemeenschappen)). De tweede opname werd uitgevoerd ter hoogte van het meest N
gedeelte van het bestand, op basis van de classificatie gehanteerd in de bosinventarisatie van het
Vlaamse Gewest (Bos & Groen, 2001) wordt het bos gekarakteriseerd als Brandnetel-Vlierenbos.
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Gebruik makend van de typologie van Cornelis et al. (2009) wordt het bos aanzien als behorende tot
de rompgemeenschap van Essen-Elzenbos met Grote brandnetel. Dit type komt vooral voor ter
hoogte van “recente” aanplanten van populier op voormalige graslanden of akkers, het hoge
nutriëntengehalte van deze gronden zorgt er voor dat Grote brandnetel en andere ruigtekruiden tot
dominantie komen.

Herenbos 1f
Het bestand bestaat voornamelijk uit Amerikaanse eik en Tamme Kastanje, met her en der Wilde
lijsterbes. De kruidlaag is slecht ontwikkeld (doordat het strooisel moeilijk verteert) en omvatte
enkel Adelaarsvaren. Het bestand wordt aanzien als Adelaarsvarenrijk Wintereiken-Beukenbos (Bos
& Groen, 2001), Cornelis et al. (2009) brengen het thuis onder het type Eiken-Beukenbos met
Adelaarsvaren. Adelaarsvaren komt verspreid voor, maar overheerst niet.

Kravaalbos 1a
De opname wordt gerekend tot de Rompgemeenschap van Grote Brandnetel (Klasse der nitrofiele
zomen). Grote brandnetel is sterk vertegenwoordigd, samen met Glanshaver, Grote vossenstaart,
Gestreepte witbol, Kruipende boterbloem en lokaal veel Gewone hoornbloem.

Kravaalbos 2a
De opname werd uitgevoerd in het gedeelte van het bestand dat recent gekapt werd, centraal
doorheen het perceel loopt er een beek met daarrond een Moeraszeggevlakte. De opname wordt
gekarakteriseerd als Derivaatgemeenschap van Reuzenbalsemien (Klasse der nitrofiele zomen).
Hoewel deze gemeenschap in hoofdzaak voorkomt langsheen riviergebieden, kan ze lokaal ook
voorkomen in brongebieden.

Kravaalbos 2b
Grote brandnetel is prominent aanwezig. Verder omvat de vegetatie redelijk veel Gevlekte
dovenetel en Dagkoekoeksbloem. Hondsdraf en Kleefkruid komen frequent voor. Gevlekte
aronskelk, en Reuzepaardestaart komen verspreid voor. Het wordt aanzien als BrandnetelVlierenbos (Bos & Groen, 2001) of behorende tot de rompgemeenschap van het Essen-Elzenbos met
Grote brandnetel (Cornelis et al., 2009). Er zijn echter ook raakvlakken met het Essen-Elzenbos met
Goudveil en Reuzenpaardestaart, dat geassocieerd is met het voorkomen van bronnen en
bronbeekjes met kalkhoudend water. Verstoring (verdroging en/of eutrofiëring door afspoeling van
omliggende landbouwgronden) zou aan de basis kunnen liggen van de degradatie van dit bostype tot
de rompgemeenschap met Grote brandnetel (Klasse der nitrofiele zomen).

Kravaalbos 2h
In het midden van het bestand bevindt zich een vijver die in een depressie gelegen is. Lokaal komt
er Gevlekte aronskelk, Gewone Salomonszegel, Eenbes en Slanke sleutelbloem voor. Het bestand
wordt aanzien als Elzenrijk Iepen-Essenbos (Bos & Groen, 2001) en het Iepen-Essenbos met Aalbes
en Groot heksenkruid (Cornelis et al., 2009).

Kravaalbos 3a
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Derivaatgemeenschap van Amerikaanse vogelkers (Klasse der eiken- en beukenbossen op
voedselarme grond), alhoewel de soort slechts occasioneel voorkomt. Verder omvat de kruidlaag
Grote brandnetel, Brede stekelvaren, Wijfje- en Mannetjesvaren, Smeerwortel, Kleefkruid, Groot
heksenkruid, Braam en Kamperfoelie.

Kravaalbos 3c
Een beukenbos met dikke strooisellaag, wordt gekarakteriseerd als Adelaarsvarenrijk WintereikenBeukenbos (Bos & Groen, 2001) en het type Eiken-Beukenbos met Adelaarsvaren (Cornelis et al.,
2009). Adelaarsvaren komt verspreid voor en overheerst lokaal in de kruidlaag.

Kravaalbos 3b
Wordt gerekend tot de Rompgemeenschap van Grote brandnetel (Klasse der nitrofiele zomen), de
meest voorkomende soorten zijn Grote brandnetel, Kleefkruid en Kruipende boterbloem.
Jakobskruiskruid wordt frequent aangetroffen.

Kravaalbos 3g
In de rand van het bestand komt er nog sporadisch Struikheide voor. De drogere stukken van het
bestand kunnen aanzien worden als behorende tot de rompgemeenschap van Adelaarsvaren, de
vochtigere delen van het bestand worden aanzien als behorende tot de Rompgemeenschap van
Pitrus. Het bestand vertoont verwantschap met de Klasse der eiken- en beukenbossen op
voedselarme grond. Deze laatste komt vooral voor in het ZO gedeelte van het bestand. Lokaal ook
Hazezegge aanwezig.
Kravaalbos 3h
De vegetatie in het bestand sluit zowel aan bij de romp- als derivaatgemeenschap van Gewone
braam (Klasse der eiken- en beukenbossen op voedselarme grond). De ondergroei in het bestand
bestond in hoofdzaak uit Brede stekelvaren, en in minder mate uit Braam.

Kravaalbos 3i
In de ondergroei Brede stekelvaren, Groot heksenkruid, Grote brandnetel, Braam en Gestreepte
witbol. Het bestand vertoont verwantschap met de Klasse der eiken- en beukenbossen op
voedselarme grond.

Kluisbos 1b
Het grasland vertoont een sterke verwantschap met Rompgemeenschap van Grote vossenstaart en
Echte koekoeksbloem, en met de Rompgemeenschap van Ruw beemdgras en Engels raaigras, het
geheel wordt gerekend tot de klasse der matig voedselrijke graslanden. Gestreepte witbol komt
veel voor, samen met Glanshaver, Scherpe boterbloem, Kropaar, Gewoon struisgras en Reukgras.

Kluisbos 1c
Het bestand omvat een grasland, dat in het midden doorsneden wordt door een beek omgeven met
een rietkraag. Het vochtigere gedeelte, gelegen langsheen de beek, wordt aanzien als behorende
tot de rompgemeenschap van Koninginnekruid. Het echte graslandgedeelte vertoont dan weer
verwantschap met de Rompgemeenschap van Engels raaigras en Gestreepte witbol, maar ook met
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de Rompgemeenschap van Gewoon struisgras en Gestreepte witbol. Het geheel wordt aanzien als
behorende tot de klasse der matig voedselrijke graslanden.

2.3.3.4 Oud-bosplanten en Rode lijstsoorten
Een volledige lijst is terug te vinden in tabel 22 in bijlage 9. De locaties zijn weergegeven in
kaartenbijlages 23 en 24.
Tabel 20: overzicht oud-bosplanten en Rode lijstsoorten per bestand.

Opvallende soorten in deze lijst zijn:
Struikhei: Komt voor op armere zandgronden in lichtrijke bossen of open plaatsen. (Kravaalbos
3g).
Slanke sleutelbloem: voorjaarsbloeier in bestanden met goed ontwikkelde bossen op rijkere
bodems. Gevoelig voor bodemverdichting. (Kluisbos 2a, 2b, Ten bos_kapellemeersen 1c, 1f,
Kravaal 2h, 2i).
Bleke zegge: op vochtige lichtrijke plaatsen. Gevoelig voor bodemverdichting (Kluisbos 2c).
Daslook: voorjaarsbloeier in bestanden met goed ontwikkelde bossen op rijkere bodems. Gevoelig
voor bodemverdichting (Ten bos_kapellemeersen 1f, 1i,3d).
Bosanemoon: voorjaarsbloeier in bestanden met goed ontwikkelde bossen op rijkere bodems.
Gevoelig voor bodemverdichting (Ten bos_kapellemeersen 1f, 1 i, Kravaal 2d, 2e, 2i).
Wilde hyacint: voorjaarsbloeier in bestanden met goed ontwikkelde bossen op rijkere bodems.
Gevoelig voor bodemverdichting (Kravaal 2d, 2e, 2f, 2g, 2i, 2j).
Spekwortel: Klimplant in vochthoudende bossen op leemgrond. Niet bedreigd volgens rode lijst
hoewel zeldzaam (Kravaal 2f).
Eenbes: voorjaarsbloeier in bestanden met goed ontwikkelde bossen op rijkere bodems. Gevoelig
voor bodemverdichting (Kravaal 2h, 2i).
Lelietje-van-dalen: voorjaarsbloeier in bestanden met goed ontwikkelde bossen op rijkere
bodems. Gevoelig voor bodemverdichting (Kravaal 3i).
Aanvullend op bovenstaande lijst zijn volgende soorten aanwezig binnen het beheerplangebied.
Het betreffen losse waarnemingen, of de aanwezigheid van deze soorten werd medegedeeld door
deelnemers aan de infowandeling op 22 september 2012. In het bestand Kravaal 2f, in een
vochtige depressie ter hoogte van de beek, bevinden zich Heelkruid en Grote keverorchis. In de
beekvallei aan de N-zijde van dit bestand bevindt zich waterkers en Kleine watereppe. In de
bestanden Kravaal 2e en 2h werd er in het verleden Gevlekte orchis/Bosorchis aangetroffen. Ter
hoogte van het bestand Herenbos 1a bevindt zich nog Koningsvaren, en ter hoogte de kapvlakte
in het zuidelijk deel van dit perceel werd Liggend hertshooi aangetroffen. In een poel in het
bestand Herenbos 1d werd er recent nog Lidsteng (Rode lijst – Kwetsbaar) aangetroffen. In de
bosplaats Ten Bos_Kapellemeersen zijn er populaties van Paarse schubwortel, een soort van
bremraap die parasiteert op de wortels van diverse boomsoorten (vnl. populier en wilg) aanwezig.
In de bosplaats Kluisbos kan lokaal nog Zwartblauwe rapunzel (vindplaats niet gekend),
Heelkruid, Spekwortel, en Boswederik aangetroffen worden.
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2.3.3.5 Vergelijking van de actuele vegetatie met de BWK en de PNV
Onderstaande tabel geeft voor alle bestanden het huidige vegetatietype, de bwk-typering en de
PNV. Voor de bwk-typering werd enkel de meest relevante weerhouden, hoewel er voor sommige
bestanden meer dan één typering was. Voor de PNV werden wel de verschillende mogelijkheden
per bestand gegeven, gezien de relevantie hiervan voor de visie en beheermaatregelen.
Kaartenbijlage 20 en 21 geven de BWK en PNV.
Zoals blijkt uit de tabel 23 in bijlage 9 is de link tussen de huidige vegetatie, de BWK en de PNV
voor de meeste bestanden logisch. Hier zijn echter enkele uitzonderingen op. Deze worden
hieronder besproken.

Tabel 21: vergelijking bostypologie, bwk en PNV

De drie belangrijkste BWK-karteringstypes zijn:
•

Loofhoutaanplanten: voornamelijk populier

•

Valleibossen: essen-olmenbos en elzenbos (meso- en eutroof)

•

Zuur eikenbos

Bij de loofhoutaanplantingen zien we een grote variatie in potentieel natuurlijke vegetatie; zowel
elzen-vogelkersbos, typisch eiken-beukenbossen (natte en droge variant) en ‘Beukenbos, eikenhaagbeukenbos of rijke eiken-beukenbossen’ komen voor. Het huidige vegetatietype voor deze
bossen is meestal eiken-beukenbos (voedselarme of voedselrijke grond) of elzenbroekbos.
De valleibossen hebben als PNV vaak ‘elzen-vogelkersbos’, soms met kans op bronbos. Het huidige
vegetatietype is meestal ‘klasse der eiken-beukenbossen op voedselrijke grond’
De zure eikenbossen hebben als PNV ‘Beuken, eiken-haagbeukenbossen of rijke eikenbeukenbossen' en de huidige vegetatie is ‘klasse der eiken-beukenbossen op voedselrijke grond. Er
is dus een verschil in voedselrijkdom tussen enerzijds de terreinsituatie: actuele vegetatie en BWK
en anderzijds het theoretisch model: PNV. Vermoedelijk is dit te verklaren door het verzurend
effect van de aanwezige boomsoorten (Beuk, Tamme kastanje, Lork, Amerikaanse eik) op de
bodem.

Tabel 22: Normale vergelijking tussen bwk, pnv en vegetatietype
PNV

Bostype

Stijgende vochtigheid

BWK
Bos

S

H/B

Typisch
eiken-beukenbos, 42:
Klasse
der
eikenen
droge variant
beukenbossen op voedselarme grond Qs,Fs,
43:
Klasse
der
eikenen
beukenbossen op voedselrijke grond

Ls
Qb,Qa,

Typisch Eiken-beuken
natte variant

bos, 42:
Klasse
der
eikenen
beukenbossen op voedselarme grond Qb,Fs,
43:
Klasse
der
eikenen
beukenbossen op voedselrijke grond
Va,Lh
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PNV

Elzen-vogelkersbos

Bostype

BWK

39: Klasse der elzenbroekbossen

Qa,

38: Klasse der wilgenvloedbossen en struwelen
Va,Lh

Sf

Hc,Hf

39: Klasse der elzenbroekbossen

Elzen-vogelkersbos met kans 38: Klasse der wilgenvloedbossen en op bronbos
struwelen
Vc,Va

Sf

39: Klasse der elzenbroekbossen

Verhoging voedselrijkdom

Bos

S

Beukenbos,
Eikenhaagbeukenbossen of rijke 43:
Klasse
der
eikenen
Eiken-beukenbossen
beukenbossen op voedselrijke grond
Qe,Fa,

H/B

Bl,Hp

Qa,Lh,Ls
Qs,Fs
Elzen-vogelkersbos

38: Klasse der wilgenvloedbossen en struwelen
Vn

Hx
Sf

39: Klasse der elzenbroekbossen

Bovenstaande tabel geeft aan welke PNV, welke BWK-typering en welk vegetatietype men
normaal op dezelfde plaats zou verwachten. Zoals hierboven reeds aangegeven is er een verschil
in enkele bestanden van bosplaats ‘kravaalbos’ (3a, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3j, 2g, 2j) en
bosplaats ‘herenbos’ (1b, 1g, 1h, 1c, 1d, 1e, 1f): zuur eikenbos komt daar voor waar we een
voedselrijker bos verwachten. Vermoedelijk is dit te verklaren door het verzurend effect van de
aanwezige boomsoorten (Beuk, Tamme kastanje, Lork, Amerikaanse eik) op de bodem.
Verder zien we nog enkele afwijkingen:

•

Ten bos_Kapellemeersen 3c, Kluisbos 2b en Kluisbos 2d:

PNV is hier eiken-beukenbos, droge variant. Deze percelen zijn echter zeer vochtig. Volgens de
bostypologie behoort dit bestand tot de klasse van de eiken- en beukenbossen op voedselrijke
grond. Voor bestand 2d zien we dat de BWK-kartering ‘alluviaal essen-olmenbos is’.

•

Ten bos_kapellemeersen 1e en Ten bos_kapellemeersen 1f:

De bwk-kartering is een ‘eiken-haagbeukenbos’ terwijl de vegetatieanalyse wijst op een eikenbeukenbos op voedselarme grond. Een aantal determinerende soorten voor het ‘eikenhaagbeukenbos’ zijn echter uitgesproken voorjaarsflora. De inventarisaties zijn mogelijk te laat
gebeurd om dit vast te stellen.
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Bij een tweede inventarisatie in het voorjaar werden volgende soorten gevonden: slanke
sleutelbloem, bosanemoon, pinksterbloem (vegetatief), gevlekte aronskelk, daslook, bosbingelkruid,
donkersporig bosviooltje, speenkruid, fluitekruid, muskuskruid, hondsdraf, gewone salomonszegel.
Dit wijst erop dat het vegetatietype eerder ‘eiken-haagbeukenbos’ is.

•

Ten bos_Kapellemeersen – 2b:

Volgens de bostypologie is dit een berkenbroekbos. De soortensamenstelling: Vlier, Es, Stinkende
gauwe, hondsdraf, … wijst echter eerder op een voedselrijker bostype. Volgens de BWK is dit een
nitrofiel alluviaal elzenbos en de PNV is Elzen-vogelkersbos. De determinatie als berkenbroekbos
is dus wellicht verkeerd.

•

Herenbos – 1b:

De BWK-kartering spreekt over een akker op lemige bodem. Het gaat om een recente bebossing op
landbouwgrond. De bostypologie duidt op een de klasse der eiken-beukenbossen op voedselarme
grond. Gelet op de zeer recente ontwikkeling van dit bestand is deze determinatie echter niet
zeker.

•

Kravaalbos – 2h:

Een eiken-haagbeukenbos met Wilde hyacint volgens de BWK en klasse der eiken-beukenbossen op
voedselrijke grond: deze twee klassen zijn verwant, maar geven een weinig genuanceerd beeld
van de terreinsituatie: vijver, oeverzones, verlandingszones en loofbos met populier, Zwarte els,
Es en Grauwe abeel.

•

Kravaalbos – 4c:

Een naaldhoutaanplant zonder ondergroei volgens de BWK. Het gaat echter om een
loofhoutaanplant met verschillende soorten inheems loofhout.

2.3.4

Fauna

De gegevens met betrekking tot fauna zijn grotendeels gebaseerd op bestaande literatuurgegevens
(o.a. S-IHD voor Bossen van Vlaamse Ardennen en andere Zuid-Vlaamse bossen) aangevuld met
gegevens van plaatselijke actieve natuurverenigingen (o.a. Vogelwerkgroep Cinerea Denderstreek)
en eigen waarnemingen (zomer 2012).

2.3.4.1 Zoogdieren
Er werd geen specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van vleermuizen verricht. Het S-IHD rapport
maakt melding van zomerwaarnemingen van Watervleermuis ter hoogte van bosjes langsheen de
Dender. Voor het jagen is deze soort gebonden aan water en moerassen, de zomerverblijfplaatsen
bevinden zich in oude bomen met holten en spleten. De soort wordt gekoppeld aan habitattype
3150, dat niet voorkomt binnen het beheerplangebied. Daarnaast komt ook de Gewone
dwergvleermuis voor in het projectgebied, een van de meer algemenere soorten in Vlaanderen. De
soort jaagt in diverse landschappen, zolang dit niet te open is. De Gewone dwergvleermuis wordt
aanzien als een cultuurvolger, met vooral verblijfplaatsen in gebouwen. Rosse vleermuis werd
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eveneens waargenomen ter hoogte van het Kravaalbos. Als jachtbiotoop wordt er voornamelijk
gebruik gemaakt van waterrijke gebieden, waaronder plassen, vennen en moerassen. Het
overgangsgebied tussen bos- en landbouwgebied wordt eveneens gebruikt voor de jacht. In de buurt
van bosgebieden wordt hoofdzakelijk in de buurt van open ruimtes gejaagd. Zowel in de zomer, als
in de winter, wordt er gebruik gemaakt van holle bomen of holtes in bomen als verblijfplaats. De
habitattypes 9120 en 9130, die binnen het beheerplangebied voorkomen, vormen geschikte biotopen
voor de Rosse vleermuis. Naar het beheer toe dient er bij het vellen van holle bomen of bomen met
holtes op voorhand best nagegaan te worden of deze niet gebruikt worden als verblijfplaats voor
vleermuizen.

Haas, vos, konijn, eekhoorn en egel komen binnen het beheerplangebied voor, Bunzing werd er in
het recente verleden waargenomen. Ter hoogte van het Kravaalbos bevindt zich een grote populatie
reeën. De aanwezigheid van Bosmuis, Bosspitsmuis en Rosse woelmuis binnen het
beheerplangebied is aannemelijk.
Ree is veruit de meest voorkomende waarneming. Op dit moment stellen er zich problemen met
vraat- en veegschade bij bosverjonging. De verklaring hiervoor is enerzijds de hoge wildstand en
anderzijds een beperkt voedselaanbod voor het reewild.
Op basis van Criel et al. (1994) kan gesteld worden dat de hoger genoemde soorten niet als bedreigd
beschouwd worden.

2.3.4.2 Amfibieën en reptielen
Een aandachtssoort voor het beheerplan is de Vuursalamander (Rode lijst categorie – Kwetsbaar).
Vuursalamanders brengen het grootste gedeelte van het jaar door op het land, door hun verborgen
levenswijze – meestal ondergronds – worden ze niet vaak waargenomen. Geliefkoosde plekjes
omvatten vochtige rottende bomen, hopen takken of houtmijten, spleten in stronken of stenen,
holen van kleine zoogdieren en de wortelaanloop van Amerikaanse eik en beuk. In Vlaanderen zijn
ze doorgaans gebonden aan oude, vochtige eiken- en beukenbossen met bospoelen en/of
bronbeekjes en kwelzones. Ze heeft bovendien een voorkeur voor losse, makkelijk toegankelijke
bodems. Een dikke humuslaag met traag verterende bladeren, waarin ze zich goed kunnen ingraven
is ideaal. Geschikte habitats van de habitatrichtlijn omvatten Atlantische zuurminnende
beukenbossen van het type met Ilex- en Taxussoorten (9120), beukenbossen van het type AsperuloFagetum (9130), eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum (9160) en overblijvende of
relictbossen op alluviale grond (Alnion glutinoso-incanae) (91E0). In dit laatste type hebben ze de
voorkeur voor beekbegeleidend Vogelkers-Essenbos en Goudveil-Essenbos. De types 9120, 9130 en
91E0 komen voor binnen het beheerplangebied. De larven worden afgezet in geschikte
waterbiotopen (doorgaans van januari tot juni). Geschikte voortplantingsplaatsen vertonen een
combinatie van volgende kenmerken: klein en ondiepe wateren gelegen in het bos en aldus veelal
sterk beschaduwd, ze bevatten helder, koel, voedselarm en niet verontreinigd water, er zijn geen
waterplanten aanwezig, op de bodem zijn er bladeren aanwezig. Bospoelen met een instroom van
voedselarm water en bronbeekjes met een geringe stroomsnelheid en voldoende structuurvariatie
kunnen fungeren als voortplantingswater. Bij inventarisaties uitgevoerd in 2008 werden er binnen
het Kravaalbos 6 locaties onderzocht op de aanwezigheid van Vuursalamander, in twee van deze
sites werd de soort (larven) ook effectief aangetroffen.

Aandachtspunten inzake het beheer van bosgebieden waar de soort (potentieel) voorkomt,
omvatten het beperken van het gebruik van zware machines (beschadigen de bodem met
verandering van de vegetatie tot het gevolg), en het beperken van grootschalige bosomvormingen
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(deze grote kappingen kunnen zorgen voor een opsplitsing van het leefgebied). Kappingen in de
buurt van bospoelen zorgen er voor dat de poelen meer licht krijgen, en daardoor ook aantrekkelijk
worden voor andere dier- en plantensoorten. Aangezien de Vuursalamander een voorkeur heeft voor
beschaduwde en vegetatieloze poelen, maken dergelijke ingrepen de waterpartij ongeschikt voor
deze soort. Bij het uitvoeren van kappingen rond poelen wordt aangeraden om een buffer van 30 m
aan te houden rond geschikt voortplantingswater. Verdere aandachtspunten omvatten de
aanwezigheid van dik dood hout, dat reeds in meer of mindere mate ontbonden is en het voorzien
van houtstapels (vb. uit resthout) die langzaam aan kunnen ontbinden (Jacobs, 2008). Homogenen
bossen, verruigingen en verbraming zijn eveneens nefast voor de soort.

Ter hoogte van het perceel 3 in het Kravaalbos werd Levendbarende hagedis (Rode lijst categorie –
zeldzaam) waargenomen (Klaas van Roy – mei 2013). Hazelworm (Rode lijst categorie – Zeldzaam)
werd op ongeveer dezelfde plaats tijdens de vegetatieopnames waargenomen (Marjan Speelmans –
mei 2013). Hazelworm is een soort die door zijn verborgen levenswijze vaak over het hoofd gezien
wordt, ze houden zich schuil onder houtstronken, stenen, planken,… . Ze vertonen een voorkeur
voor beboste biotopen, loof en gemengde bossen alsook broekbossen. Ze houden zich vooral op ter
hoogte van overgangszones tussen bos en meer open vegetaties. De Levendbarende hagedis vertoont
een voorkeur voor vochtige heide- en veenvelden, biotopen die niet aanwezig zijn binnen het
beheerplangebied. Daarnaast kan ze ook aangetroffen worden in diverse lijnvormige
landschapselementen waaronder bosranden, wegen, brandgangen in bossen, wegbermen, hagen,
houtwallen en holle wegen. Zowel de Hazelworm als de Levendbarende hagedis worden gekoppeld
aan het Natura 2000 habitattype 6230, zijnde heischrale graslanden op arme gronden, dat niet
voorkomt binnen de regio waarover dit beheerplan wordt opgemaakt. De Kamsalamander (Rode
lijst categorie - kwetsbaar) komt niet voor binnen het beheerplangebied. Bruine kikker (Rode lijst
categorie - momenteel niet bedreigd) werd regelmatig aangetroffen in de vochtigere bestanden.

2.3.4.3 Avifauna
Voor de beschrijving van de avi-fauna in de regio werd er gebruik gemaakt van jaarrapporten van de
vogelwerkgroep Cinerea – Denderstreek (Faveyts & Bert, 2011; Faveyts & Bert, 2012) en gegevens
uit het S-IHD rapport (versie 2011), aangevuld met eigen waarnemingen.
Algemene soorten zoals Houtduif, Zwartkop, Tjiftjaf, Koolmees, Merel, Vink, Boomkruiper, Grote
lijster, Winterkoning … broeden binnen het beheerplangebied. Daarnaast behoren ook Groene
specht, Grote bonte specht en Gaai tot de vaste gasten.
Wat de roofvogels betreft, zijn Buizerd, Sperwer en Torenvlak zeker aanwezig. Ransuil komt tot
broeden binnen het beheerplangebied, net als de Bosuil. Tijdens de terreinbezoeken werd er één
dode Bosuil aangetroffen op een bosweg in de NW uitloper van het Kravaalbos. Steenuil broedt naar
alle waarschijnlijkheid eveneens binnen de regio, maar zal eerder voorkomen in de randzones of in
de gebieden tussen de verschillende grote boscomplexen. Ze vertoont immers een voorkeur voor
kleinschalige landschappen met knotwilgenrijen. Van Wespendief waren er in 2011 broedgevallen
t.h.v. het Kravaalbos en in de omgeving van de Dender (regio Wellemeersen).

Zwarte specht broedt zo goed als jaarlijks ter hoogte van de Wellemeersen, en naar alle
waarschijnlijkheid ook in het Kravaalbos. Middelste bonte specht heeft gebroed in het Kravaalbos
(tot 2006), maar werd niet meer gesignaleerd in de periode daarop volgend. Recent (begin 2013)
werd er opnieuw melding gedaan van de aanwezigheid van deze soort (roepend mannetje) in het
Kravaalbos.
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Wielewaal, die binnen de regio vooral gebonden is aan populierenbossen, is een jaarlijkse
broedvogel (zowel t.h.v. de Wellemeersen als in de omgeving van Meldert). Nachtegaal is een
onregelmatige broedvogel in de omgeving van de Wellemeersen. Nachtegaal vertoont een voorkeur
voor dichte struwelen. Hij kan eveneens voorkomen in bossen, en verkiest daar de dichtere
bosranden, ruigtes en kapvlaktes.

Glanskop en Matkop broeden ook in het beheerplangebied, de eerste ter hoogte van het Kravaalbos
en de Wellemeersen, de tweede ter hoogte van het Kluisbos.

Fluiter, een soort die tot half de jaren ’90 nog in diverse bosgebieden in de Denderstreek
voorkwam, is recent als broedvogel verdwenen. Grote bosgebieden zoals het Kravaalbos, beschikken
nog over voldoende potentie zodat de soort zich mogelijks weer als broedvogel in de regio kan
vestigen. In april 2009 was er in het Kravaalbos nog een éénmalige waarneming van een zangpost.

Van de hoger genoemde soorten wordt Wielewaal op de Rode lijst van de Vlaamse broedvogels
(Devos et al., 2004) als bedreigd aanzien, en Nachtegaal en Matkop als kwetsbaar. De overige
soorten zijn momenteel niet bedreigd of het betreft onregelmatige broedvogels (Middelste bonte
specht).

De koppeling tussen de vogelsoorten en de voorkomende habitattypes (op basis van het S-IHD
rapport, versie 2011) wordt hieronder samengevat (soorten waarvan er broedgevallen gekend zijn
binnen het beheerplangebied):

•

9120 en 9130 (inclusief open plekken en bosranden): Wespendief, Zwarte specht, Middelste
bonte specht, Houtsnip, Gekraagde roodstaart, Nachtegaal, Appelvink, Fluiter, Havik,
Boomvalk en Ransuil;

•

91E0 (inclusief open plekken en bosranden): Nachtegaal, Wielewaal, Goudvink en Matkop.

2.3.4.4 Insecten
Dit betreft in hoofdzaak losse waarnemingen van tijdens het veldwerk. Voor de vlinderwaarnemingen werden deze aangevuld met gegevens uit de Vlinderdatabank van het INBO.

Wat de sprinkhanen betreft komen Bramensprinkhaan, Ratelaar, Krasser, Grote groene
sabelsprinkhaan en Gewoon doorntje voor in de graslanden en/of ruigere vegetaties (bvb. verlaten
kapvlaktes) binnen het beheerplangebied. Het zijn allemaal niet bedreigde soorten (Decleer et al.,
2000).

Voorkomende vlindersoorten binnen het gebied zijn Bont zandoogje, Bruin zandoogje, Oranje
zandoogje, Atalanta, Groot dikkopje, Citroenvlinder, Oranjetipje, Dagpauwoog, Gehakkelde aurelia,
Kleine vos, Klein koolwitje, Groot koolwitje, Landkaartje en Boomblauwtje. Op basis van Maes et
al., 2011) kan gesteld worden dat het soorten zijn die momenteel niet bedreigd worden. Een
opvallende waarneming betreft Kleine ijsvogelvlinder (mondelinge mededeling Xavier Coppens) in
het oosten van bosplaats Kravaalbos. Deze soort geniet geen Europese bescherming maar is, zeker in
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het westen van Vlaanderen, zeldzaam te noemen. Op de rode lijst is Kleine ijsvogelvlinder
‘kwetsbaar’.

Platbuik en Azuurwaterjuffer, beiden niet bedreigde soorten (Deknijf G., 2006), werden
waargenomen tijdens de terreinbezoeken.

In 2001 werd de bodemfauna ter hoogte van de natte bossen binnen het Kravaalbos bemonsterd in
het kader van een project m.b.t. natte binnenduinen. Een overzicht van de teruggevonden soorten,
en hun status in Vlaanderen (Maelfait et al. (1998)) kan teruggevonden worden Bijlage 6. Deze
gegevens zijn afkomstig uit ARADAT, databank van de Belgische spinnen, beheerd door Belgische
Arachnologische Vereniging ARABEL.
De voorkomende Rode lijst soorten zijn allen gebonden aan bossen. Coelotes terrestris en
Apostena fuscus wijzen boven op oude, stabiele bosgebieden. Oedothorax gibbosus en
Pachygnata listeri komen hoofdzakelijk voor in natte bossen. Saloca diceros is gebonden aan
bronbossen, en Theridiosoma gemmosum aan moerasbossen.

Loopkevers werden gedurende dit project ook bemonsterd, de aangetroffen soorten worden
weergegeven en hun status in Vlaanderen (Desender et al. (2008)) in Bijlage 7 Deze gegevens zijn
afkomstig uit CARABEL, Belgische Databank Loopkevers, beheerd door het KBIN.
De aangetroffen Rode lijst soorten betreffen allen soorten die gebonden zijn aan natte bossen
(Bembidion mannerheimi), in de nabijheid van water (Patrobus atrorufus en Bradycellus sharpi).
Bembidon deletum wordt geassocieerd met ijle vegetatie, in de buurt van uittredend water. Verder
kan nog vermeld worden dat Carabus granulatus aangetroffen werd ter hoogte van het
Somergembos (bosplaats Kluisbos).

2.4 Opbrengsten en diensten
Er zijn noch bij de bosgroep, noch bij de private eigenaars gegevens gearchiveerd betreffende
houtverkopen in het verleden.

2.5 Samenvatting en knelpunten en sterktes
Zie bijlage 5.
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3 Beheerdoelstellingen
3.1 Inleiding
KraHeK bestaat grosso modo uit vier grote kerngebieden en daarrond verschillende kleine
satellietbossen. De kerngebieden hebben potentie om te evolueren naar goed ontwikkelde natura
2000 habitats (9120 – 9130 – 91E0). In elk van deze habitats is binnen de krijtlijnen van de criteria
duurzaam bosbeheer houtwinning mogelijk. Voor habitattype 91E0 is houtwinning slechts beperkt
nodig.
De satellietbossen die verspreid in het landschap voorkomen vormen stapstenen en zijn op die
manier een klein onderdeel, naast een complex van kleine groengebieden, bermen, houtkanten, …
van de ecologische verbinding tussen de grotere boskernen. In deze satellietbossen is ontwikkeling
van Natura 2000 habitats moeilijk. Op deze plaatsen kan de nadruk van het beheer dan ook meer op
houtwinning liggen. Traditioneel wordt hiervoor Populier gebruikt op deze standplaatsen.
Door het grote aantal deelnemende eigenaars, zijn er verschillende verwachtingen ten aanzien van
het beheer. Er werd daarom een globale, algemene visie opgesteld. Op deze globale visie worden
uitzonderingen gemaakt indien de eigenaar niet akkoord is met de vooropgestelde tekst.
In de kerngebieden worden Europees belangrijke habitats verder ontwikkeld, steeds met
houtwinning als nevenfunctie. De satellietbossen fungeren als stapstenen waar houtwinning een
prominente rol krijgt.

3.2 Bosbouw-economische functie
3.2.1

Beheerdoelstellingen bosbouw

De beheerdoelstellingen bosbouw worden op ‘bosplaatsniveau’ geformuleerd. In de tekst wordt de
algemene visie weergegeven op sortimenten die gekapt kunnen worden in de loop van het
beheerplan (volumeschattingen, houtsoorten en kwaliteiten) en op toekomstige sortimenten. Gelet
op de verschillen tussen de bestanden zijn er steeds uitzonderingen op deze algemene visie, deze
uitzonderingen worden apart besproken. Tot slot wordt in de individuele bestandsfiche deze visie
voor elk bestand apart meer concreet uitgewerkt.

HERENBOS:
a. Kern
De kernbossen van Herenbos bestaan voor ongeveer dertig procent uit aanplantingen van Populier.
De rest bestaat voornamelijk uit jonge aanplantingen.
In de loop van het beheerplan zullen de populieren gekapt worden. Dit zal ongeveer 1000m³
populierenhout vrijmaken in verschillende kappingen.
In de jonge aanplantingen en de herbebossingen na populier dient meer volume bij te groeien dan
er gekapt wordt. Kwaliteitshoutproductie is belangrijk in deze bestanden. De oogst zal echter
buiten de beheerplantermijn vallen. De voorbereidende dunningskappingen gebeuren wel
gedeeltelijk binnen de termijn van het beheerplan.
Doelstelling: kwaliteitshout op basis van inheemse soorten
Volume te kappen: 1000m³ populier in verschillende eindkappen en een klein gedeelte loofhout bij
dunningen.
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Uitzonderingen:
•

Herenbos 1h: voor dit bestand is de doelstelling de verdere ontwikkeling van een
structuurrijk inheems loofhout. Om dit te verwezenlijken dient het grondvlak op het huidige
niveau te blijven om natuurlijke verjonging mogelijk te maken.

•

Herenbos 1c: dit bestand zal evolueren naar een hakhoutbestand met overstaanders van
Populier. De populieren groeien door tot aan hun natuurlijke leeftijdsgrens. De aanwezige
tamme kastanje wordt als hakhout beheerd

•

Herenbos 1i: Groepsgewijs gemengd inheems loofhout: Omvormingskappingen (Ep) zijn
groter dan de aanwas. Overstaanders van Douglas blijven op stam.

b. Satellietbossen
Enkel Herenbos 1b is satellietbos. In dit bestand krijgt de houtproductiefunctie voorrang. Kappingen
gelijk aan de aanwas worden uitgevoerd om kwaliteitsvol loofhout te produceren. Bij elke
vierjaarlijkse dunning kan 18m³ gekapt worden.
In de satellietbossen wordt inheems loofhout van hoge kwaliteit geproduceerd.

KRAVAALBOS
a. Kern
Het westelijk gedeelte van kravaalbos (bestanden 2i, 2a, 2b, 1a) is lager gelegen, vochtiger en
voedselrijker. De rest van Kravaalbos is hoger gelegen maar door te geologische samenstelling zijn
bepaalde plaatsen vochtiger. Kleilagen en zand(leem)lagen wisselen elkaar af waardoor er kwel
ontstaat en op bepaalde plaatsen oppervlaktewater stagneert. Dit is een belangrijke
randvoorwaarde voor de productiefunctie: op deze plaatsen is houtproductie ondergeschikt aan de
natuurfunctie.
Op deze vochtige plaatsen worden populieren geproduceerd. Groepen populier wisselen af met
broekbos, zonder productiefunctie. 40% van de oppervlakte vochtig bos zal ingenomen worden door
populieren. In de loop van het beheerplan kan hier 750 tot 1000 kubieke meter populier geoogst
worden indien we uitgaan van een aanwas van 10 kubieke meter per hectare per jaar.
De droge gedeeltes van kravaalbos bestaan voornamelijk uit Amerikaanse eik. Tamme kastanje,
Beuk en Lork komen in mindere mate voor. Deze droge gedeeltes zijn geschikt om inheems loofhout
van hoge kwaliteit te produceren. Door te streven naar hoge kwaliteit, en dus geen bulkhout, kan
het aantal exploitaties beperkt worden én kan de kwaliteit van elke exploitatie verbeterd worden.
Bij hogere houtprijzen is er immers meer ruimte voor strengere exploitatievoorwaarden. Bodems
met een leemfractie zijn gevoelig voor verdichting en de mor-humus zorgt voor een beperkt
bodemleven waardoor het herstelproces van de verdichting lang duurt (>20 jaar).
Om deze hoge houtkwaliteit te behalen is volgende methode aangewezen:
-

Kappingen in kleine groepen: hierdoor zal er geen volle zon op de aanplantingen of spontane
verjonging vallen. Er zullen daardoor minder dubbele toppen, zuigers en zware zijtakken
ontstaan. Het te ontwikkelen bostype is een climaxbos, er zullen dus voornamelijk
schaduwboomsoorten gebruikt worden. De kappingen gebeuren bij voorkeur in groepen
kleiner dan 0,5 hectare. Omwille van praktische overwegingen wordt deze grens af en toe
overschreden.

-

Dicht plantverband: meer natuurlijke stamreiniging.

-

Een zuivering om wolven en slechte exemplaren weg te halen
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-

100% vrijstellen vanaf het omslagpunt (8 meter takvrij)

De volgende twintig jaar zal de productiefunctie vooral bestaan uit omvormingskappingen van
Amerikaanse eik, en in mindere mate Lork.
De groepsgewijze eindkappingen van Amerikaanse eik zullen in totaal 4500 m³ hout opleveren.
Dunningskappingen zullen ongeveer 1800 m³ Amerikaanse eik opleveren.
De totale oppervlakte waar Amerikaanse eik voorkomt bedraagt bij benadering (geen volledige
bestanden) 35 hectare. Met een aanwas van 6 kubieke meter per hectare groeit er in de loop van
het beheerplan 4200 kubieke meter bij. Er wordt dus meer geoogst dan er bijgroeid, wat uiteraard
normaal is bij omvorming.
Op de vochtige plaatsen is er een beperkte productiefunctie in de vorm van populier. Op de drogere
stukken wordt op lange termijn inheems loofhout met zaaghoutkwaliteit geproduceerd. Op korte
termijn voornamelijk Amerikaanse eik en in minder mate Lork en Tamme kastanje.
Uitzonderingen:
•

Kravaalbos 1a: Momenteel is dit bestand een open plaats. Deze open plaats zal verbossen,
te verwachten soorten zijn Wilg en zwarte els. Een eutroof elzenbroek zal hier ontstaan
waarin geen houtoogst gebeurd.

•

Kravaalbos 1b: In deze aanplant van inheems loofhout is een zeer beperkte houtoogst
mogelijk bij de opeenvolgende dunningen. De oogst zit volledig in brandhoutsortiment.

•

Kravaalbos 2e: In dit bestand zal beperkt hout geoogst worden bij opeenvolgende dunningen
en individuele eindkappingen. Sortimenten die vrijkomen zijn zowel zaaghout als
brandhout. Voornaamst doelstelling voor dit bestand is de middelhoutstructuur herstellen.
In dergelijke middelhoutstructuur is houtoogst steeds mogelijk maar in beperkte mate en
met een noodzaak voor strenge exploitatievoorwaarden betreffende beschadiging
verjonging, beschadiging stoven en beschadiging spaartelgen.

•

Kravaalbos 2f: Bij dunningen en individuele eindkappingen zal zaaghout geoogst kunnen
worden in deze bestanden. Strikte exploitatievoorwaarden met betrekking tot
bodemverdichting zijn noodzakelijk.

•

Kravaalbos 2h: Een strook van 20 meter rond de vijver wordt vrijgemaakt van boomopslag.
Hierdoor zal éénmalig brandhout geoogst kunnen worden.

•

Kravaalbos 3a: De structuur van dit bestand dient behouden te blijven, hiervoor zal enkele
malen een beperkte brandhoutoogst bij de dunningen mogelijk zijn.

•

Kravaalbos 3b: In dit bestand is geen houtoogst mogelijk.

•

Kravaalbos 3c: Hier wordt nulbeheer toegepast dus er is een houtoogst mogelijk

b. Satellietbossen
Enkel bestand 4c is een satellietbestand. In dit bestand krijgt de houtproductiefunctie voorrang.
Kappingen gelijk aan de aanwas worden uitgevoerd om kwaliteitsvol loofhout te produceren. Bij
elke vierjaarlijkse dunning kan 12 m³ gekapt worden.
In de satellietbossen wordt inheems loofhout van hoge kwaliteit geproduceerd.
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KLUISBOS:
a. Kern
De kern van Kluisbos bestaat voor 55% (20 hectare) uit populierenaanplant. De huidige opstand
bedraagt ongeveer 2500 kubieke meter populierenhout. Eindkap van de huidige opstand gebeurt in 3
fases. Rekening houdend met een aanwas van 10m³/ha/jaar kan in elke fase ongeveer 1300m³
gekapt worden. Stabiele hoekbomen worden indien mogelijk gevrijwaard van kapping in functie van
ecologische waarde (nestgelegenheid).
Populier blijft ook in de toekomst een belangrijke boomsoort in dit bosgebied, na de eindkappingen
worden terug populieren aangeplant, met uitzondering van de erg vochtige gedeeltes van het
Kluisbos (zie kaart bij eigenaarsfiche). Hierdoor daalt het aandeel populier tot 40% van de
oppervlakte.

Uitzonderingen:
•

Kluisbos 1b: Dit bestand heeft enkel een recreatieve en ecologische functie. Er zal slechts
zeer beperkt hout geoogst worden bij opeenvolgende dunningen (brandhout).

•

Kluisbos 1c: Dit bestand heeft enkel een recreatieve en ecologische functie. Er zal slechts
zeer beperkt hout geoogst worden bij opeenvolgende dunningen (brandhout).

•

Kluisbos 2c: Dit bestand heeft enkel een recreatieve en ecologische functie. Er zal slechts
zeer beperkt hout geoogst worden bij opeenvolgende dunningen (zaaghout).Kluisbos 2d:
Zomereik: productiefunctie bij dunningen.

In de kern van kluisbos wordt op 55% van de oppervlakte populier geproduceerd. In de overige
bestanden is de productiefunctie slechts beperkt aanwezig.

b. Satellietbossen
De satellietbossen (bestand 3a en 4a) bestaan voor 100% uit populierenaanplant. Eindkap is voorzien
in de loop van het beheerplan. Hierbij wordt ongeveer 600m³ populier gekapt. Nadien wordt
herbebost met populier (en inheems loofhout in de nevenetage)
In de satellietbossen rond kluisbos wordt populier geproduceerd.

TEN BOS_KAPELLEMEERSEN:
a. Kern
Er zijn verschillende kerngebieden terug te vinden in Ten bos_kapellemeersen. Zowel perceel 1,
perceel 3 als perceel 4 hebben een afzonderlijke, kleine kern. De oppervlakte in kerngebied bestaat
voor 45% uit populier. Ongeveer 50% (voornamelijk perceel 1) bestaat uit redelijk goed ontwikkeld
loofbos op basis van inheems soorten.
In perceel 1 wordt het beperkte aandeel populier verminderd. De populieren in bestand 1f worden
gekapt (ongeveer 400 kubieke meter) evenals die in bestand 1h (ongeveer 100m³), 1a (ongeveer 160
m³) en 1b (ongeveer 35m³). Bestanden 1a en 1h worden voor de helft herbebost met populier. In
bestand 1f zal in de toekomst inheems loofhout geproduceerd worden. Bestand 1 b wordt na de
eindkap als hakhout beheerd.
De andere bestanden van perceel 1 bevatten geen of weinig populier. De productiefunctie is voor
deze bestanden aanwezig in de productie van zwaar loofhout. Door het streven naar
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ongelijkvormige structuur zal bij opeenvolgende dunningen en individuele eindkappingen zwaar
loofhout en brandhout geoogst worden.
Uitzondering:
•

Bestand 1e: hier wordt nulbeheer toegepast en is de productiefunctie dus afwezig.

Perceel 3 heeft een kleine kern ten noorden van bestand 1 (bestand 3b, 3c, en 3d). In deze kern is
zowel de productie van populier belangrijk als de productie van loofhout van fineerkwaliteit. De
huidige populierenaanplanten worden na kapping terug aangeplant met populier, maar slechts op de
helft van de oppervlakte. De andere helft wordt herbebost met inheems loofhout.

Perceel 4 heeft een kern grenzend de E40 Gent-Brussel hier is productie van populier belangrijk. Na
eindkap zal opnieuw aangeplant worden met populier op de helft van de oppervlakte. De andere
helft wordt herbebost met inheems loofhout.

SATELLIETBESTANDEN
Ten bos_kapellemeersen 2a, 2b, 2c, 3a, 4a, 4b en 4c kunnen we beschouwen als satellietbossen.
Enkel in bestand 3a blijft de productiefunctie in de vorm van Populier aanwezig. In de andere
bestanden is er na de eindkap van de huidige opstand geen productiefunctie meer.

3.2.2

Jacht, recreatie en andere

Jacht:
De jacht in kravaalbos wordt beheerd door de WBE ‘land van Aalst’. Er is een goedgekeurd
wildbeheerplan waarin verwezen wordt naar de stijgende populatie van Reewild. Een aangepast
afschot is noodzakelijk. Momenteel haalt de WBE niet de aangevraagde afschotcijfers omdat er te
weinig Geiten en Kits worden geschoten. Dit is een aandachtspunt voor de WBE’s. Wat betreft het
kleinwild is de populatie van alle soorten beperkt en levert geen problemen voor het bosbeheer.

3.3 Ecologische functie
Door de versnippering van het boscomplex, de diversiteit aan bodems en habitats is de ecologische
visie vrij complex. Zoals bij de economische functie wordt de visie beschreven op bosplaatsniveau
en verder in de individuele fiches verder uitgewerkt.

KRAVAALBOS:
a. Kern
•

Natura 2000

DROGE BOSSEN
Habitattype 9120: beukenbossen van het type met Ilex- en taxus-soorten, rijk aan epifyten (iliifagetum) komt in gedegradeerde staat voor in Kravaalbos, met uitzondering van bestanden 2a, 2b
en 2i. Sommige fragmenten zullen op langere termijn eerder ontwikkelen naar habitattype 9130:
beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum. Tijdens de loop van het beheerplan zal de staat van
dit habitat verbeterd worden.
Een aantal cruciale punten hiervoor zijn:
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- Afbouw aandeel exoten
- Leeftijdsvariatie
- Boszomen
- Verhogen aandeel dood hout en oude bomen

•

Afbouw exotenaandeel

De oudste en dikste bomen in Kravaalbos zijn voornamelijk Amerikaanse eiken. Bij afbouw van het
exotenaandeel bestaat dus het gevaar dat het beperkte aandeel oude bomen dat nu aanwezig is,
mee verdwijnt.
In de gelijkjarige bestanden met voornamelijk Amerikaanse eik (bestanden 2c, 2d, 3f, 3l – 24 ha) zal
het exotenaandeel daarom afgebouwd worden met behulp van groepsgewijze kappingen van
maximum 80 are, aangevuld met individuele kappingen. De groepen worden zo gekozen dat
voornamelijk exoten gekapt worden. Indien aanwezig worden enkele individuen van inheemse
soorten als overstaander aangeduid. Vaak zullen dit beuken zijn, die dan op relatief korte termijn
voor extra dood hout zorgen (gevoeligheid schorsbrand).
Kunstmatige verjonging in deze groepen is onvermijdelijk aangezien het omliggende bestand
voornamelijk zaadbomen van Amerikaanse eik heeft. Bij aanplanting wordt voornamelijk Esdoorn,
Zomereik en Beuk gebruikt, aangevuld met inheemse struiksoorten.
De groepsgewijze kappingen en de aanplantingen zullen leiden tot een lager aandeel exoten en een
meer gevarieerde leeftijdsopbouw. De groepsgewijze kappingen worden verspreid in de tijd
(Bijlage 8).

•

Leeftijdsvariatie

De groepsgewijze kappingen zoals hierboven vermeld zullen op relatief korte termijn voor een
gevarieerde leeftijdsvariatie leiden in bestanden 2c en 2d en 3f. Voor een evenwichtige
leeftijdsverdeling waarbij alle leeftijdsklassen vertegenwoordigd zijn, is de beheerplanperiode te
kort. Op het einde van de looptijd van het beheerplan zal ongeveer 8 hectare van deze twee
bestanden bestaan uit jong bos (1-20 jaar) en 14 hectare uit ouder bos (>80 jaar).
Bestand 3h is een naaldhoutbestand dat wordt omgevormd door eindkap. Het bestand is klein
waardoor de eindkap meer de karakteristieken van een groepsgewijze kapping dan van een kaalkap
heeft. Nadien wordt spontaan verjongd. Vooral het meers noordelijk gelegen subbestand heeft
daarbij potentie om een Veenberkenbroek te vormen
Bestanden 2g, 2j, 3a, 3g, 3j zullen eveneens verder ontwikkelen naar een goed ontwikkeld loofbos
van het type 9120, maar in deze bestanden wordt gekozen voor een middelhoutstructuur. Om dit te
bereiken zullen individuele eindkappingen worden uitgevoerd. In bestand 3a zullen bij deze
kappingen voornamelijk exoten worden gekapt. In de andere bestanden worden klassieke
middelhoutkappingen uitgevoerd waarbij goede exemplaren worden vrijgesteld en kaprijpe
exemplaren individueel gekapt worden. In een middelhoutstructuur zijn alle leeftijden aanwezig.
Bestanden 3d, 3e, 3i, 3k en 3m en 4a worden enkel gedund (eventueel aangevuld met individuele
eindkap van exoten). Onder het lichtere scherm kan zich een onderetage ontwikkelen. Bestand 3m
is een naaldhoutbestand (Lork). Hier wordt geen eindkap gepland om een gedeelte naaldhout in het
Kravaalbos te kunnen behouden.
Op het einde van de beheerplanperiode zal 13,5 hectare van de droge gedeeltes van Kravaalbos
bestaan uit bossen jonger dan 40 jaar. Deze jonge bossen bestaan uit de geplande
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omvormingskappingen en de huidige jonge aanplantingen. Het totale areaal droger bos in Kravaal
bedraagt 56 hectare. Dit wil zeggen dat 25% van de oppervlakte jonger zal zijn dan 40 jaar. 30%
van de oppervlakte zal tussen 40 en 80 jaar oud zijn en 45% zal tussen 80 en 120 jaar zijn. Een
ideale mozaïekcyclus kan hierdoor in de volgende of daaropvolgende beheerplanperiode
gerealiseerd worden.

•

Bosranden en open plaatsen

In bestanden 1c en 3c worden enkel zoomsgewijze groepen gekapt in functie van
bosrandontwikkeling. In beide gevallen wordt de bosrand aan de noordelijke kant aangelegd (450
meter)
In bestanden 2c en 2d worden groepsgewijze kappingen uitgevoerd. Op plaatsen waar deze groepen
grenzen aan de wegen of open gedeeltes, wordt een strook van 15 tot 20 meter herbebost met
struiksoorten zodat er zich een geleidelijke boszoom kan ontwikkelen (450 meter).
In bestand 2h wordt een bosrand aangelegd rond de vijver. Hier worden de traditionele voordelen
van een bosrand aangevuld met verhoogde licht- en zuurstofgehalte (minder bladval) in de vijver
(400 meter). Momenteel zorgt eutrofiëring van de vijver voor een verminderde
zuurstofbeschikbaarheid. Visstand is beperkt en migratie vanuit andere wateren is op dit moment
onmogelijk. Zodra vismigratie mogelijk is kan de eutrofiëring van de vijver verder aangepakt
worden.
Moerasspirearuigte, verbond van Harig Wilgenroosje of verbond van Look-zonder-look kan zich
ontwikkelen in bestanden 1a en 3b. Totale oppervlakte is 3.34ha. Deze open plaatsen dragen bij aan
een goed ontwikkeld habitattype 9120, maar behoren eveneens tot het habitattype 6430
‘voedselrijke ruigten’.

•

Dood hout

Er is reeds veel dood hout aanwezig (vb. bestanden 2b en 2g: meer dan 20 m³ per hectare). Er
wordt daarom niet actief meer dood hout gecreëerd. Door natuurlijke sterfte zal elk jaar ongeveer
1 kubieke meter extra dood hout gecreërd worden. Bij de groepsgewijze eindkappingen zullen
overstaanders en randbomen van beuk sneller afsterven. En door het ouder worden van de
bestanden zal vanzelf een groter aandeel dood hout ontstaan. Nulbeheer zoals in bestand 3c zal op
relatief korte termijn voor een verhoging van het aandeel dode beuken zorgen.
Het gedegradeerd habitat 9120 in Kravaalbos wordt opgewaardeerd tot een volwaardig natura 2000
habitat. Groepsgewijze kappingen, dunningen en middelhoutbeheer zorgen voor meer
structuurvariatie. Er wordt bijna 1 kilometer bosrand aangelegd. Groepsgewijze kappingen van
Amerikaanse eik zorgen voor een verminderd exotenaandeel.

•

Natura 2000

BEEKBEGELEIDENDE BOSSEN
Habitattype 91E0: Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior
Bestanden 2a, 2b en 2i zijn potentieel 91E0-habitats, hoewel het minimum structuurareaal niet
gehaald wordt.
Bestand 2b wordt niet beheerd om het habitattype verder te laten ontwikkelen. In de droge
zones van bestand 2b en 2i worden populieren in wijd plantverband geplant. Gelet op de huidige

B12KRAA1_uitgebreid bosbeheerplan

56

Uitgebreid bosbeheerplan KraHeK

aanwezigheid van Wielewaal is het belangrijk dat er steeds enkele zwaardere populieren op stam
blijven.

•

Fauna:

Het habitat van de vuursalamander bestaat uit beschaduwde poelen, dik dood hout en
takkenhopen. In verschillende bestanden zijn poelen aanwezig: 1d, 2a, 2d, 2h, 3b en verschillende
kleine poelen verspreid in de bestanden en de boswegen. Ter bevordering van het habitat dient het
aandeel dood hout (zwaar + takken) te verhogen.
Zwarte specht: Dunningen en groepsgewijze kappingen zorgen voor een open bosstructuur met
ijlere bestanden en (tijdelijke) open plaatsen. Beuk, als belangrijke nestboom is op 13 hectare
(13%) van de oppervlakte aanwezig. Door de aanplantingen zal op lange termijn 4 hectare extra
beuk aanwezig zijn. Het naaldhouthoutaandeel zakt van 4 hectare (5%) naar 2 hectare (2,5%) maar
blijft dus zeker aanwezig. Specifieke ‘naaldhout-dood houtkevers’ blijven daardoor aanwezig. Door
de groepsgewijze kappingen zullen verschillende beuken afsterven door schorsbrand. Dit, in
combinatie met het ouder worden van het grootste deel van de bestanden (45% van de droge bossen
is op het einde van de beheerplanperiode ouder dan 80 jaar) en nulbeheer zoals in bestand 3c (2ha)
zal het aandeel dood hout sterk doen toenemen.
Het habitat voor de Zwarte specht zal dus sterk verbeteren gedurende de beheerplanperiode.
Middelste bonte specht: voor de Middelste bonte specht is vooral de handhaving en verhoging van
het aandeel dood hout belangrijk maar ook het aandeel zware bomen moet stijgen en de
bosstructuur moet verbeteren.
Een toename van de leeftijdsvariatie zoals hoger beschreven verbetert de bosstructuur. Het aandeel
dood hout zal stijgen (zie boven) en specifieke maatregelen zoals nulbeheer in bestand 3g en het op
stam houden van de zware populieren (ruwe schors!) in bestand 2f zorgen ervoor dat het habitat
voor de Middelste bonte specht verbeterd gedurende de volgende 20 jaar.
Wespendief: Permanente open plaatsen zijn aanwezig in de bestanden 3b en 4h (4 hectare, 4%).
Tijdelijke open plaatsen ontstaan bij de groepsgewijze eindkappingen in 2a (2032 - 1,5ha), 2d
(2016, 2024, 2032 – telkens 2 ha), 2i (2016, 2024, 2032 – telkens 0,8ha), 3d (2029 – 1ha), 3f (2013,
2022, 2029 – telkens 0,5ha), 3h (2021 – 3ha). In een aantal bestanden zal het grondvlak laag zijn,
zodat een ijle bosstructuur ontstaat: 1a (0.25ha), 2c (6,5ha), 2e (0,7ha), 2g (5,2ha),3a (1ha), 3d
(2,1ha). Dit betekent dat bijna 23% van het Kravaalbos ijl bos is, 5% is permanent open en 13% is
tijdelijk open. Dit aangevuld met 13 hectare ouder bos zorgt ervoor dat het habitat voor de
Wespendief sterk verbeterd gedurende de beheerplanperiode. Uiteraard is beperking van recreatie
ook cruciaal voor Wespendief.
Wielewaal (regionaal belangrijk): In bestand 2a, 2i en 2f blijven een aantal populieren op stam
staan.

b. Satellietbossen
Enkel bestand 4c is een satellietbos. De ecologische functie is hier beperkt aanwezig. Het aandeel
dood hout is eerder beperkt, structuurvariatie is bijna afwezig. Dit zal tijdens de beheerplanperiode
amper toenemen. Het bestand bestaat wel uit inheemse soorten.
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HERENBOS:
a. Kern
De potenties van dit gebied zijn gelijkaardig aan die van Kravaalbos. Habitattype 9120 en wellicht
fragmentarisch ook habitattype 9130 zijn hier de natuurlijke ecosystemen. Door de huidige en
vroegere populierenaanplantingen is dit habitattype echter sterk gedegradeerd.
Op lange termijn (langer dan de beheerplanperiode) wordt gestreefd naar:
•

Meer oude bomen en maximaal behoud van huidige oudere bomen

•

Meer dood hout

•

Geleidelijke boszomen en open plaatsen

Een groot gedeelte van het Herenbos is reeds omgevormd van homogene populierenaanplant naar
gevarieerd inheems loofhout. Structuurvariatie, dood hout, oude bomen, … zijn zo goed als afwezig
in het omgevormde gedeelte aangezien dit voor het grootste gedeelte uit jonge aanplantingen
bestaat.

•

Omvorming exotenbestanden:

Bestand 1a is momenteel grotendeels populierenaanplant. Dit bestand wordt omgevormd naar een
gemengd, ongelijkjarig loofhoutbestand met overstaanders van populier (op lange termijn). Om de
huidige, beperkte, structuurvariatie te behouden dienen eindkappen groepsgewijs te gebeuren, met
aandacht voor behoud van de onderetage en met behoud van overstaanders (4/ha). Overstaanders
zorgen voor gefilterd licht voor de onderetage, broedplaats voor bijvoorbeeld Wielewaal en op
relatief korte termijn voor extra dood hout.
Na eindkap wordt de helft kunstmatig herbebost en de helft via natuurlijke verjonging om extra
diversiteit te creëren.

•

Dood hout en oude bomen:

Bestand 1a:
Dit bestand is het grootste aaneengesloten ouder bos in Herenbos. Het neemt bijna 20% van de
totale oppervlakte in. Aangezien 45% van Herenbos bestaat uit jonge aanplantingen, is het
belangrijk om dit bestand slecht geleidelijk aan om te vormen. Zo blijft er een grote hoeveelheid
oudere bomen en dood hout op stam. Daarom wordt slechts 2 hectare van het volledige bestand
omgevormd. Er blijft dus 2 hectare populier op stam.
In bestand 1c (0,35 ha) blijven de bestaande populieren op stam tot aan hun natuurlijke
leeftijdsgrens. In bestand 1e (2ha) worden een groot aantal overstaanders (>50) aangeduid bij de
eindkap. Bestand 1f wordt niet beheerd. En in bestand 1h (0,5ha) en 1i (3,1ha) worden enkel
dunningskappingen uitgevoerd. Hierdoor zijn er op een oppervlakte van 8 hectare (35%) van
Herenbos oudere bomen aanwezig en dood hout aanwezig.

•

Bosranden:

Bestand 1a:
Aanleg bosrand aan de zuidelijke rand van het noordelijk gedeelte (60 meter).
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Aanleg bosrand langs de noord-zuid georiënteerde bosweg. Deze bosrand heeft twee functies. Met
name de basisfunctie van elke bosrand (zoom, mantel, kern vegetatie), maar zal ook zorgen voor
beter opdrogen van de weg in functie van zachte recreatie (200 meter).
Bestand 1d:
Beheer bosrand langs wegen (hakhoutbeheer) (600 meter)

•

Fauna:

Amfibieën: In bestand 1a is ruimte om een poel aan te leggen. Quartair zand en klei raken elkaar
hier, bovenop tertiaire klei.
Er stagneert nu reeds water. Om extra leefgebied voor amfibieën te creëren wordt een poel
aangelegd. Karakteristieken van de poel:
-

Minder dan 100 m³

-

1 meter diep

-

Noordkant vlakker

-

Vrij van beschaduwing

-

Vrij van vissen

Deze poel maakt deel uit van een poelennetwerk Kravaal-Herenbos. In functie van Vuursalamander
is deze poel minder interessant. Er is geen dood hout noch beschaduwing aanwezig. Op lange
termijn zal dit echter ook ontstaan.
Zwarte Specht: Het aandeel zware eiken en beuken is te beperkt voor Zwarte specht.
Middelste Bonte Specht: Er zijn te weinig geschikte oude bomen aanwezig om Middelste Bonte
Specht te verwachten.
Wespendief: Gedurende de loop van dit beheerplan zal er in het Herenbos waarschijnlijk te weinig
bosstructuur, te weinig oudere bossen en te weinig open plaatsen aanwezig zijn om Wespendief te
verwachten.
Wielewaal (regionaal belangrijk soort): In bestand 1a en 1e blijft 2,5 hectare populier op stam.

b. Satellietbossen
Herenbos 1b: De soortensamenstelling is inheems maar bosstructuur, dood hout, bosranden zijn
afwezig. Dit zal nauwelijks veranderen tijdens de beheeplanperiode.

KLUISBOS:
a. Kern
Doeltype: de kern van het Kluisbos kan ontwikkelen tot een goed ontwikkeld Essen-eikenbos.
Het huidig vegetatietype werd bepaald op Eiken-beukenbossen op voedselrijke grond, maar
vermoedelijk is dit een vertekening door het tijdstip van opname (zomer). De standplaats is te nat
voor Eiken-beukenbossen. Essen-eikenbossen komen van nature voor op plaatsen waar de
standplaats te nat is voor Beuk, hierdoor ontstaat een bos dat wordt gedomineerd door
lichtboomsoorten als Zomereik en Gewone Es. Een goed ontwikkeld Essen-eikenbos bevat meer dood
hout dan de huidige opstand, heeft een kleiner aandeel exoten en heeft een grotere
leeftijdsvariatie. Bosexploitatie in Essen-eikenbossen dient met de nodige omzichtigheid te
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gebeuren gelet op de gevoeligheid voor bodemcompactatie. Van de natura 2000 en habitattypische
soorten is enkel Wielewaal (regionaal belangrijke soort) waarschijnlijk in de loop van dit
bosbeheerplan.

•

Boomsoortensamenstelling

Bij de inventarisatie werd 55% van de oppervlakte van de kern van het Kluisbos ingenomen door
populier. Aangezien er voor de boseigenaars een belangrijke productiefunctie verbonden is aan de
bossen in Kluisbos zal het aandeel Populier hoog blijven. Het aandeel populier wordt verminderd tot
40% of 15 hectare voor de volledige bosplaats.
Het grootste deel van de huidige opstand zal gekapt worden in de loop van het beheerplan. Na
kapping volgt steeds herbebossing met Populier, met uitzondering van meest natte plaatsen. Op
onderstaande kaart Is aangegeven in welke gedeeltes geen populieren zullen heraangeplant worden.

•

Exoten

In veel bestanden van Kluisbos is Reuzebereklauw dominant aanwezig. Tijdens de loop van dit
beheerplan wordt de aanwezigheid van Reuzebereklauw ingeperkt.
•

Dood hout en oude bomen

Volgens de inventarisatie is er zo goed als geen dood hout aanwezig in het kluisbos. Uit
terreinbezoeken blijkt dat dit niet helemaal klopt. Ook oude bomen zijn beperkt aanwezig. Om
maximale structuurdiversiteit te bekomen, worden bij elke eindkap 4 populieren per hectare als
overstaander aangeduid.
•

Open plaatsen

Open plaatsen zijn aanwezig in bestanden 2a, 1b en 1c.
Voor de graslanden in bestanden 1b en 1c wordt botanisch waardevol grasland nagestreefd, type
glanshavergrasland. De totale oppervlakte grasland in deze twee bestanden bedraagt 5 hectare. Het
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glanshaverbond is een vaak voorkomend graslandtype waarvan de soortendiversiteit sterk
afhankelijk is van het gevoerde beheer. Een aangepast maaibeheer kan zorgen voor een hogere
soortendiversiteit.
Het grasland in bestand 2a wordt omgezet in ruigte waarbij geen jaarlijkse maaibeurt vereist is.
Oppervlakte van dit grasland bedraagt 0,64 hectare. Het ruigtetype zal waarschijnlijk evolueren
naar een nitrofiele ruigte (Natura 2000- type 6430)

b. Satellietbossen
De satellietbossen zijn voornamelijk stapstenen tussen de grotere boscomplexen. Het gaat om
bestand 3a en 4a. Bij heraanplant met populier wordt een nevenetage van inheems loofhout
aangeplant. Bij heraanplant wordt een neventage van Zwarte els en/of Zomereik en/of Gewone
esdoorn aangeplant. Het aandeel dood hout en oude bomen zal in deze bestanden beperkt zijn.

TEN BOS_KAPELLEMEERSEN:
a. Kern
In Ten bos_kapellemeersen zijn 4 percelen, waarvan er 3 een afzonderlijke kleine kern hebben. Met
name perceel 1, 3 en 4.
Voor perceel 1 geldt het volgende:
De bosstructuur en de kruidlaag van de kern van Ten bos_kapellemeersen is uniek. Een grote
soortendiversiteit, grote leeftijdsverschillen en een rijke kruidlaag zorgen voor een goed ontwikkeld
loofbos. De maatregelen in dit beheerplan versterken deze bosstructuur.
•

Bosstructuur

De belangrijkste doelstelling is behoud van de ongelijkvormige structuur waarbij een goed
ontwikkelde nevenetage, leeftijdsvariatie, oude bomen en dood hout aanwezig zijn. In deze
bestanden worden daarom geen groepsgewijze eindkappingen uitgevoerd. Enkel individuele
eindkappingen en dunningskappingen.
•

Dood hout en oude bomen

Bij de eindkap van de groepen populier zal 10% van de populieren op stam blijven en zo op relatief
korte termijn voor een groot aandeel dood hout zorgen. Streefdoel voor het dood hout aandeel is
4%.
Voor perceel 3 en 4 geldt:
Ten bos_kapellemeersen 3 en 4 blijft populierenaanplant voor de meeste bestanden zal echter
slechts de helft van het bestand met populier aangeplant worden in dicht plantverband (6*6), de
rest van het bestand wordt aangeplant met inheems loofhout.

b. Satellietbossen
•

Natura 2000

Habitattype 91E0: Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior. Bestanden 2a, 2b, 2c,
4a, 4b en 4c zijn aangemeld voor dit type. Er is voornamelijk potentie voor eutrofe bostypes
(eutroof Elzenbroek, ruigte-elzenbroek, vogelkers-essenbos). Evolutie naar het gewenste
habitattype kan volgens het s-IHD rapport indien beheerd wordt volgens de criteria duurzaam
bosbeheer.

B12KRAA1_uitgebreid bosbeheerplan

61

Uitgebreid bosbeheerplan KraHeK

Omwille van de zeldzaamheid en het relatieve belang van dit habitat, wordt echter geopteerd om
de economische functie in deze bestanden te schrappen.
Deze bestanden (3.2ha) worden volledig omgevormd door eindkap populieren waar mogelijk
(drogere stukken). Nadien wordt nulbeheer toegepast. Evolutie naar het gewenste bostype is voor
een groot deel afhankelijk van de grondwaterstand, deze dient hoog te blijven. Dit is echter een
externe factor waar dit beheerplan geen invloed op heeft.
Bestanden 3a en 4e hebben slechts een beperkte ecologische functie. Na eindkap worden terug
populieren geplant, echter met bijmenging van inheems loofhout.

3.4 Sociale en educatieve functie
Vooral Kravaalbos is drukbezocht. Diversifiëring van het landschap in functie van de natuurfunctie,
zal op lange termijn ook een interessanter bosbeeld voor de recreant geven. Op korte termijn
kunnen de kappingen echter voor bedenkingen zorgen. Een goede informatieverschaffing is daarom
belangrijk.
De vijver in bestand Kravaalbos 2h is momenteel druk bezocht door recreanten. De omvorming van
deze vijver naar een zuurstofrijke, visrijke vijver zal de gevoeligheid voor overrecreatie doen
toenemen. De bosrand dient daarom in dicht plantverband op de bestaande sluipwegen aangeplant
te worden.

3.5 Milieubeschermende functie
Als algemene doelstelling wordt een duurzame instandhouding van het bos nagestreefd aangezien
het bos een belangrijke bijdrage levert aan
•

De vastlegging van koolstof (semi-permanente CO2 captatie)

•

Opvang van fijn stof

•

Bescherming tegen erosie

•

Waterbuffering

•

Waterzuivering

•

Productie van hout

Deze functie is inherrent aan het bos en behoeft dus geen aparte beheermaatregelen.

3.6 Wetenschappelijke functie
Dit bos heeft geen specifieke wetenschappelijke functie.
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4 Beheermaatregelen
4.1 Bosverjonging
Bosverjonging gebeurt op verschillende manieren:
•

Eindkap en aanplant van populier

•

Eindkap en aanplant van inheems loofhout

•

Aanplant onderetage bij populier

•

Eindkap en natuurlijke verjonging

•

Natuurlijke of kunstmatige verjonging onder scherm

In de planningstabel en de individuele bestandsfiches is het tijdstip van de verschillende
aanplantingen opgenomen.
Autochtoon plantsoen: voor de aangeplante struiksoorten wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van
autochtoon plantsoen (Brabants district west).

•

EINDKAP EN AANPLANT VAN POPULIER:

Onderstaande tabel geeft weer in welke bestanden populier wordt verjongd. In totaal zal 25 hectare
populier behouden blijven. Bij het aanplanten van populier wordt een plantafstand van 9m op 9m of
6m op 6m meter gehandhaafd. Bij kleine plantafstanden worden slecht 2 rijen geplant en
vervolgens een strook inheems loofhout. Het inheems loofhout groeit trager dan de Populieren
waardoor er nog 1 of 2 (bij eik) generaties populier mogelijk is met voldoende groeiruimte en
verluchting. Op het einde van het beheerplan zullen er dan 2600 populieren op stam aanwezig zijn,
uitgezonderd de populieren die op stam blijven in functie van ecologische doelstellingen.
De aanplant van populier gebeurt ofwel over de volledige oppervlakte van de uitgevoerde
groepenkap, ofwel op de helft van de oppervlakte.
In het eerste geval wordt een onderetage van inheems loofhout bij aangeplant. In het andere geval
worden 2 rijen populier geplant met een tussenafstand van 6 meter en op 6 meter afstand uit elkaar
in de rij. Vervolgens wordt een strook van 15 meter aangeplant met inheems loofhout, daarna terug
twee rijen populier. Dit systeem wordt slecht in enkele bestanden toegepast (zie individuele
bestandsfiches).
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Bosplaats

Bestand

Oppervlakte (ha)

Kluisbos

2a

3

Kluisbos

2b

9

Kluisbos

3a

1,5

Kluisbos

4a

1,5

Kravaalbos

2a

1,5

Kravaalbos

2i

3,7

Kravaalbos

4b

1,5

Ten bos

1a

0,6

Ten bos

1h

0,33

Ten bos

2a

0,14

Ten bos

3a

0,75

Ten bos

3b

0,66

Ten bos

3c

0,66

Ten bos

4a

0,31

Ten bos

4b

0,19

Ten bos

4c

0,15

Ten bos

4d

2,0

Ten bos

4e

1,0

Totaal

25,4

Voor de nieuw aan te planten populieren geldt:
•

Bij de aankoop van poten worden enkel poten gekocht met een licentie (vermelding
identiteit op het blauwe etiket), zoals wettelijk verplicht is.

•

De voorkeur gaat uit naar nieuwere klonen. Een niet-limitatieve lijst met mogelijke klonen
en hun eigenschappen is hieronder weergegeven (bron: mondelinge mededeling Filip Op De
Beeck).
o

Trichobel: Weinig zijtakken en daardoor eenvoudig op te snoeien. Geschikt voor
afrolkwaliteit. Groeit het beste op de zwaardere, nattere gronden en verdraagt
redelijk goed concurrentie van andere soorten.

o

Bakan en Skado: Nieuwere klonen. Eenvoudig op te snoeien en geschikt voor
afrolkwaliteit. Best op iets drogere standplaatsen.

o

Albelo: Groeit het best op goed gedraineerde zandleemgronden. Is moeilijk op te
snoeien door vertikale takken.

o

Degrosso: Geschikt voor afrol maar snoeien is moeilijker. Zandgronden en
kleigronden zijn niet geschikt.

o

Gaver: Tragere groeier, eenvoudig op te snoeien en geschikt voor afrol. Enkel op
goed gedraineerde leemgrond.
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o

Koster: Niet op heel natte plaatsen, eenvoudig te snoeien maar wel veel takken en
geschikt voor afrol.

o

Muur: weinig kans op windval. Ideaal voor valleibodems. Eenvoudig op te snoeien.

o

Oudenberg: Groeit goed op de meeste plaatsen. Eenvoudig op te snoeien.

o

Polargo: Vochtige leemgronden. Met relatief weinig takken.

o

Vesten: Eenvoudig te snoeien, groeit goed op de meeste plaatsen.

o

Grimminge: Rijke grond, moeilijk te snoeien.

Om afrolkwaliteit te bekomen is snoeien noodzakelijk. Het prijsverschil volgens de nationale
federatie van bosbouwexperten vzw is 10 tot 15 euro per kubieke meter hout. Dit komt neer op 25
euro per kaprijpe boom. De snoeikost voor drie snoeibeurten bedraagt ongeveer 8 euro per boom.
De beheerders zullen individueel beslissen over het al dan niet opsnoeien.
•

EINDKAP EN AANPLANT VAN INHEEMS LOOFHOUT:

In volgende bestanden wordt kunstmatig verjongd na eindkapping. In totaal zal 22 hectare verjongd
worden door middel van aanplantingen. Plantafstanden variëren in functie van de doelstellingen. In
de meeste gevallen wordt een plantafstand van 2 * 2,5 meter aangehouden. Indien de doelstelling
kwaliteitshoutproductie is dient deze afstand verkleint te worden. Op de individuele bestandsfiches
worden de boomsoortenkeuzes weergegeven. Gewone esdoorn, Beuk, Zomereik en Zwarte els zijn
de meest voorkomende.
Bosplaats

Bestand

Oppervlakte (ha)

Kluisbos

2a

3

Kluisbos

2b

9

Kluisbos

3a

1,5

Kluisbos

4a

1,5

Kravaalbos

2a

1,5

Kravaalbos

2i

3,7

Kravaalbos

4b

1,5

Ten bos

1a

0,6

Ten bos

1h

0,33

Ten bos

2a

0,14

Ten bos

3a

0,75

Ten bos

3b

0,66

Ten bos

3c

0,66

Ten bos

4a

0,31

Ten bos

4b

0,19

Ten bos

4c

0,15

Ten bos

4d

2,0

Ten bos

4e

1,0

Totaal
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Er wordt steeds standplaatsgeschikt plantsoen van aanbevolen herkomst gebruikt.
A ANPLANTING ONDERETAGE BIJ POPULIER:
Aanplanting van onderetage bij verjonging van populier gebeurt op bijna 21 hectare. Bij de aanplant
van onderetages wordt gebruik gemaakt van inheemse standplaatsgeschikte soorten. Er worden
tussen 1000 en 1500 stuks per hectare geplant. Gelet op de snele dominantie van ruigtekruiden in
deze bosplaatsen wordt bij voorkeur plantsoen van meer dan 80 centimeter gebruikt.
Bosplaats

Bestand

Oppervlakte (ha)

Kluisbos

2a

3

Kluisbos

2b

9

Kluisbos

3a

1,5

Kluisbos

4a

1,5

Kravaalbos

2a

0,75

Kravaalbos

2i

2,5

Kravaalbos

4b

1,5

Ten bos

1a

0,58

Ten bos

1h

0,33

Totaal:

20,7

Terreinvoorbereiding voor aanplant:

Voor het aanplanten van populieren is weinig terreinvoorbereiding vereist. Er moet immers maar
elke 10 meter één boom worden geplant. Indien echter een onderetage bij wordt aangeplant is het
noodzakelijk het terrein na de kapping voor te bereiden.
Voorbereiding kan op verschillende manieren:
•

Opruimen kroonhout door brandhoutliefhebbers:

Bij deze methode is het belangrijk om zo snel mogelijk na de kapping het terrein op te ruimen.
Indien tussen de eindkap en de aanplant een vegetatieseizoen passeert is de verruiging te sterk om
nog eenvoudig aan te planten. Exploitatievoorwaarden om te vermijden dat het volledige bestand
bereden en verdicht wordt dienen opgelegd te worden.
•

Andainage:

Andainage is het op rillen trekken van het resterende kroonhout. Deze methode kan eenvoudig
toegepast worden in naaldhout. Bij zwaar loofhout is de kruin vaak te zwaar om op rillen te
trekken. Bij een andainage mag er meer tijd tussen eindkap en aanplant zitten.
•

Frezen/klepelen

Vooral bij sterke verruiging of dominantie van exoten kan klepelen of frezen een goede
terreinvoorbereiding zijn. In het geval van eindkap van Amerikaanse eik kan 2 jaar gewacht worden
voor de terreinvoorbereiding. Op die manier zijn alle levenskrachtige eikels gekiemd en kan alle
ongewenste verjonging van Amerikaanse eik verwijderd worden.
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•

Wildbescherming en bescherming tegen ruigtekruiden

Individuele wildbescherming is de goedkoopste en meest effectieve methode ter bescherming van
vraat- en veegschade. Door individueel te beschermen is het plantsoen ook beter beschermd tegen
ruigtekruiden. Individuele bescherming kan door netjes, spiralen of kokers. Kokers zijn de meest
effectieve, maar ook duurste oplossing.
Een alternatief kan zijn om per 20 aangeplante één of twee bomen van groter formaat (150 cm) te
kiezen en enkel deze grote bomen te beschermen tegen wildschade en ruigtekruiden door middel
van een koker. Door stamtalvermindering door dunning of natuurlijke selectie kunnen er per hectare
op lange termijn slechts 100 exemplaren overblijven. Deze 100 exemplaren worden dan bij de
aanplant reeds gekozen door enkel deze te beschermen.
Vrijstellen: zie later

•

A ANPLANT ONDER SCHERM

In kravaalbos 2c en kravaalbos 2g wordt het scherm van de bovenetage sterk opgelicht waardoor er
ruimte ontstaat om te verjongen onder scherm. Op een totale oppervlakte van 4,5 hectare zal in
groepen inheems loofhout worden aangeplant.

•

NATUURLIJKE VERJONGING NA EINDKAP:

•

Generatieve verjonging

Spontane verjonging na eindkap wordt nagestreefd in Ten Bos _ Kapellemeersen 2b op een
oppervlakte van 0,5 hectare. In Ten Bos_Kapellemeersen worden de aanwezige populieren gekapt.
Na eindkap wordt natuurlijke verjonging afgewacht. Het bestand is 3,12 hectare groot. Ongeveer 80
are zal gekapt worden en spontaan verjongen.
In Kravaal 3h wordt eveneens met natuurlijke verjonging gewerkt (1,6 ha – bij eindkap worden
overstaanders en groepen inheems loofhout behouden).
•

Vegetatieve verjonging

Hakhoutbeheer wordt toegepast in bestand Kluisbos 1a en bestand Ten bos_kapellemeersen 1b en
2c. Middelhoutbeheer wordt toegepast in Ten bos_kapellemeersen 1d en kravaalbos 3j. Op een
totale oppervlakte van 3,5 hectare wordt dus vegetatieve verjonging nagestreefd. Bij de dunningsen hakhoutkappingen dienen de stobbes schuin afgezaagd te zijn en mogen geen machines over de
stobbes rijden. Bij oud hakhout wordt kniehoog afgezaagd om de kans op slagen te verhogen.

4.2 Bosomvorming
Op basis van de soortensamenstelling onderscheiden we vier types van omvormen in het
bosbeheerplan KraHeK. De methode is voor de verschillende types gelijkaardig. Ofwel wordt er een
(gedeeltelijke) eindkap uitgevoerd en terug aangeplant of natuurlijk verjongd. Ofwel worden
individuele eindkappingen uitgevoerd en worden de openingen terug aangeplant of natuurlijk
verjongt.
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•

•

POPULIER NAAR INHEEMS LOOFHOUT (10,9 HECTARE)
Bosplaats

Bestand

Oppervlakte
(ha)

omvorming

Herenbos

1a

2

Groepsgewijze
eindkap + KV

Herenbos

1g

0,62

Eindkap en KV

Ten bos_kapellemeersen

1b

0,09

Eindkap en NV

Ten bos_kapellemeersen

1f

0,8

Individuele
en NV

Ten bos_kapellemeersen

2a

0.28

Eindkap en KV

Ten bos_kapellemeersen

2b

0.5

Eindkap en NV

Ten bos_kapellemeersen

4a

0.62

Eindkap en NV

Ten bos_kapellemeersen

4b

0.38

Eindkap en KV

Ten bos_kapellemeersen

4c

0.29

Eindkap en KV

Kluisbos

2a

2

Eindkap en KV

Kluisbos

2b

3

Eindkap en KV

Methode

eindkap

POPULIER NAAR GEMENGD POPULIER – INHEEMS LOOFHOUT (12,7 HECTARE ) (2 rijen populier,
vervolgens 15 meter inheems loofhout.)
Bosplaats

Bestand

Oppervlakte
(ha)

Ten
bos_kapellemeersen

1h

0.33

Eindkap en KV

Ten
bos_kapellemeersen

2a

0.28

Eindkap en KV

Ten
bos_kapellemeersen

3a

1.51

Eindkap en KV

Ten
bos_kapellemeersen

3b

1.38

Eindkap en KV

Ten
bos_kapellemeersen

3c

1.39

Eindkap en KV

Ten
bos_kapellemeersen

4d

4.97

Eindkap en KV

Ten
bos_kapellemeersen

4e

2.88

Eindkap en KV
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•

UITHEEMS LOOFHOUT NAAR INHEEMS LOOFHOUT (16,66 HA ).

Bij de omvorming van uitheems loofhout naar inheems loofhout zijn twee factoren in rekening te
brengen: agressieve verjonging van soorten als Amerikaanse eik en een grote kans op wildschade
(voornamelijk vraat van reeën). Daarom worden in de bestanden waar Amerikaanse eik wordt
omgevormd naar inheems loofhout de volgende werkwijze gehanteerd:
a. Eindkap en opruimen kroonhout
b. Twee jaar wachten zodat generatieve en vegetatieve verjonging van Amerikaanse eik
ontstaat.
c. Klepelen van de kapvlakte in de zomerperiode: de resterende zaden zijn na twee jaar niet
meer kiemkrachtig en door te klepelen in de zomer wordt de verjonging voor een groot deel
vernietigd. Voor het klepelen wordt gewacht tot na de schoontijd (broedvogels). Einddatum
is 15 augustus, in verband met de trek van amfibieën, die zich voornamelijk door ruigtes
verplaatsen.
d. Bij het klepelen wordt een zoom van enkele meters aan de randen gevrijwaard. In deze
zoom zullen de eikels van het omliggende bestand vallen waardoor de vrijstellingen te
zwaar zouden zijn. Deze zoom fungeert ook als buffer tegen reewild. De zoom wordt
gemaaid in de winterperiode zodat de eindscheuten bereikbaar blijven voor het reewild.

•

Bosplaats

Bestand

Oppervlakte omvorming

Methode

Herenbos

1e

1.99

Individuele eindkap en KV

Kravaalbos

2c

6

Individuele eindkap en KV

Kravaalbos

2d

6

Groepsgewijze eindkap en
KV

Kravaalbos

2e

0.67

Individuele eindkap en KV

Kravaalbos

2g

2

NAALDHOUT NAAR LOOFHOUT (1 HA )
Bosplaats

Bestand

Oppervlakte omvorming

Methode

Kravaalbos

3h

1,6

Eindkap en NV

4.3 Bebossingswerken
In het bestand Kluisbos 2a wordt het kadastraal perceel Aalst 11-1 A 235h met een totale
oppervlakte van 1,09 hectare bebost met populier (plantafstand 9*9 meter).
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4.4 Bosbehandelings- en verplegingswerken
De nodige bosbehandeling- en verplegingswerken zijn moeilijk te voorspellen. Hieronder volgt een
opsomming van de mogelijke werken en een beschrijving. Of ze uitgevoerd worden moet jaarlijks
aan de hand van de terreinsituatie beslist worden.

4.4.1

inboeten

Bij een aanplant in functie van een herbebossing zijn er altijd boompjes die de eerste twee jaren
niet overleven. Dit kan het gevolg zijn van droogte, slechte planttechniek, slecht plantsoen,
wildschade of door menselijk toedoen. Indien de uitval beperkt is, hoeft er geen actie ondernomen
te worden. Indien er echter meer dan 15% van de aangeplante bomen zijn gestorven is het
noodzakelijk om in te boeten. Inboeten is dus het terug inplanten van bosplantsoen. Inboeten heeft
enkel zin als de oorzaak van het afsterven weggenomen kan worden.

4.4.2

vrijstellen

Op kapvlaktes kunnen bramen, distels, kleefkruid, adelaarsvaren, wilgen, … sterk woekeren. Om te
vermijden dat ze de jonge aanplant wegconcurreren kan het noodzakelijk zijn om eerstgenoemde
soorten te verwijderen in de buurt van de aangeplante boompjes. Dit kan met een traktor en
klepelmaaier indien op rijen is geplant. Eenvoudiger is echter met bosmaaier of met sikkel te
werken.

Op de meeste plaatsen is de kans op verruiging na eindkap vrij groot of bestaat het gevaar dat
Amerikaanse eik massaal verjongt. De meeste aanplanten zullen dus vrijgesteld dienen te worden.

4.4.3

Snoei

Snoei wordt toegepast om kwaliteitshout te bekomen. Bij populieren is vooral hoogtesnoei
belangrijk. Deze wordt uitgevoerd als de stam ongeveer zo groot is als een bierviltje. Snoeien
gebeurt het best met een trekzaag. De takken worden juist buiten de takkraag afgezaagd. Het
handigste is om in 3 keer op te snoeien met enkele jaren tussen. Zoals hoger aangegeven beslissen
eigenaars hier individueel over. Op dit moment is de meerprijs voor gesnoeide populieren ongeveer
25 euro per boom (Belgische bosbouwexperten vzw). De kost om 3 keer te snoeien bedraagt
ongeveer 8 euro.
Bij het inheems loofhout kan vormsnoei worden uitgevoerd. Hierbij worden dubbel toppen en zware
zijtakken uit de jonge planten gesnoeid.

4.4.4

Zuiveringen

In de jonge aanplantingen worden zuiveringen uitgevoerd indien nodig. Bij zuiveringen worden de
mooiste exemplaren vrijgesteld om te voorkomen dat ze te weinig diktegroei hebben in verhouding
tot de hoogtegroei. Door te zuiveren wordt vermeden dat deze exemplaren krom gaan hangen. Bij
de zuivering worden eveneens wolven (dominante, zeer takkige bomen) en ongewenste soorten
(voornamelijk exoten) verwijderd.
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4.4.5

Dunningen

Er worden dunningen uitgevoerd volgens het principe van de toekomstbomenmethode. Er worden 60
(inheems loofhout) tot 100 (naaldhout) toekomstbomen per hectare geselecteerd. Inheems loofhout
heeft hierbij de voorkeur op andere soorten, verder zijn stamkwaliteit, vitaliteit en eventueel
landschappelijke waarde bepalend bij de keuze van de toekomstbomen.

4.4.6 Bestrijding Reuzenbereklauw en Japanse duizendknoop.
Vooral in de bestanden van het Kluisbos dient Bereklauw bestreden te worden. Hiervoor worden de
exemplaren met een sikkel doorgekapt net voor het moment dat ze tot bloei komen. Uitsteken van
rozetten is ook effectief. Chemische bestrijding is eveneens mogelijk. Bij chemische bestrijding
wordt een verdunde glyfosaatoplossing op de bladeren gespoten (36 gram actieve stof per liter).
Andere kruidachtigen dienen daarbij gespaard te blijven en de bodem- en strooisellaag mag niet
beschadigd worden. Belangrijk is het ganse gebied te doorlopen bij een bestrijding en bij voorkeur
in de laatste weken van mei.
Japanse duizendknoop dient twee maal per jaar gemaaid te worden en behandeld met een
glyfosaatoplossing.
Reuzebalsemien wordt bestreden door twee jaar na elkaar te maaien vlak voor de zaadzetting.
Vanaf 2015 is het gebruik van pesticiden verboden. Er dient dan bekeken te worden of een
uitzondering mogelijk is voor de bestrijding van agressieve exoten.

4.5 Kapregeling
De planningstabel is opgenomen als bijlage 8. Bij de planning is ervoor gezorgd dat kappingen
zoveel mogelijk gegroepeerd gebeuren zodat stapelplaatsen en boswegen niet vaak gebruikt dienen
te worden.

4.6 Bosexploitatie
Gezien de soortensamenstelling, de variatie en de kwetsbaarheid van dit gebied wordt de standaard
schoontijd steeds toegepast (1 april – 30 juni).
Er wordt van deze standaardschoontijd afgeweken in volgende gevallen:
•

Aanwezigheid van voorjaarsflora: uitbreiding schoontijd  vanaf 1 maart tot 30 juni

•

Aanwezigheid vleermuizen: kappingen bij voorkeur tussen 15 september en 15 oktober

•

Broedgevallen van roofvogels: uitbreiding schoontijd naargelang de soort

•

Rond poelen worden in een zone van 50 meter slechts uitzonderlijk en enkel lichte
kappingen uitgevoerd. Deze kappingen gebeuren nooit in de periode van 1 maart tot 30
september.

Door de sterke versnippering is het niet mogelijk om alle vaste stapelplaatsen te voorzien. De
verschillende bestanden liggen immers te ver van elkaar. Voor elk bestand waarin gekapt wordt zal
afzonderlijk een oplossing gezocht moeten worden. Voor de boskernen zijn de vaste stapelplaatsen
aangeduid op kaartenbijlage 25.
In de exploitatievoorwaarden worden voorwaarden opgelegd betreffende de staat van de wegen,
exploitatieschade en betalingsvoorwaardes. De wegen dienen na de exploitatie in hun
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oorspronkelijke staat hersteld te worden. Hiervoor worden foto’s genomen voor de exploitatie
begint. Manieren om de wegen te herstellen zijn: putten vullen, oprezen en schaven.
Bij exploitatie van populieren dient gewerkt te worden met een rupskraan (max 25 ton of 450
gram/cm²) of lier. Bij voorkeur werken deze vanaf bestaande of te bepalen pistes (30-40 meter uit
elkaar). Minigravers kunnen bijkomend ingezet worden. Zij kunnen wel de pistes verlaten.
Populieren worden bij voorkeur in de zomerperiode gekapt. De nevenetage wordt best in de winter
voorafgaand aan de kapping afgezet.

4.7 Brandpreventie
Dit boscomplex is vochtig en bestaat grotendeels uit gemengde loofhoutbestanden. Het risico op
bosbrand is dan ook beperkt. Er worden geen specifieke maatregelen genomen.

4.8 Essenziekte
Es komt in verschillende bestanden voor, maar zelden als enige hoofdboomsoort. Recente
aanplantingen van Es zijn terug te vinden in Herenbos 1d en Herenbos 1b. Op andere locaties is Es
een mengsoort en is sterfte geen probleem.
Om het risico op essenziekte te beperken worden geen Essen aangeplant in de loop van dit
beheerplan.
Indien in de loop van het beheerplan Essenziekte wordt vastgesteld in de bestanden van het
Herenbos zal vermoedelijk niet de volledige verjongingsgroep afsterven. In de meeste gevallen
sterft 10% van de aanplant. Indien meer dan 20% afsterft, kan bijgeplakt worden met Iep of
Zomereik. Bij zuiveringen en dunningen kunnen de meest aangetaste exemplaren als eerste
verwijderd worden.

4.9 Open plekken
Het aandeel open plaatsen is 9,2 hectare of 5,6% van de totale oppervlakte. De open plaatsen
bestaan uit ruigtes, heischrale vegetatie, graslanden en poelen. De locaties zijn weergegeven in
kaartenbijlage 27.
1. Ruigtes
Er zijn ruigtes in Kluisbos 2a (0,62ha),
Kravaalbos 3c (1,9ha),
Ten bos_kapellemeersen 1f (0,5ha) en
de verbinding tussen heischrale vegetatie in bestand Kravaalbos 2d en Kravaalbos 3l via Kravaalbos
2d (ca 0,7ha).
Ruigtes dienen gemaaid te worden met afvoer van strooisel. Maaien is niet elk jaar noodzakelijk.
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2. Graslanden
Kluisbos 1b en 1c: botanisch waardevol grasland wordt ontwikkeld door een aangepast maaibeheer.
Deze graslanden worden twee keer per jaar gemaaid. Eenmaal einde mei, en eenmaal eind
augustus. De totale oppervlakte grasland in deze twee bestanden is 5 hectare.

3. Heischrale vegetatie
Kravaalbos 2c, 2d en 3l: ontwikkelen en behoud van heischrale vegetatie op een oppervlakte van 65
are dient jaarlijks gemaaid te worden in augustus en een verbingsruigte van 70 are met verspreid
kleinere heischrale vegetatie-spots.
De exacte locatie is weergegeven in kaartenbijlage 27.
In de bestanden Kravaalbos 2c, 2d en 3l zijn er potenties om heischraal grasland te ontwikkelen.
Mededeling Paul Van Den Brempt: “De meest kansrijke zones zijn het zuidoosten van 2d (richting
bestand 2g) ter hoogte van het wandelpad aan de voet van de afsluiting (vroeger talrijke
aanwezigheid van soorten zoals Potentilla erecta (tormentil), Calluna vulgaris (Struikhei), Molinia
caerulea (Pijpenstrootje), Carex pilulifera (Pilzegge), Carex echinata (Sterzegge) en sporadisch
Polygala serpyllifolia (Liggende vleugeltjesbloem) en Lythrum portula (Waterpostelein). Een brede
boomvrije strook (ca. 10 à 15m) zou hier vermoedelijk al volstaan om de potenties voor heischraal
grasland hier te benutten. Vergelijkbare potenties zijn er ter hoogte van de bospaden tussen
bestand 2c en 2 d. Er zijn zeker ook kansen voor heischraal grasland in de bosbestanden 3c tot 3f”.
Heischrale graslanden zijn laagblijvende begroeiingen van grasachtige planten, zoals Tandjesgras,
Borstelgras en Pilzegge, in combinatie met merendeels kleinbloemige kruiden, waaronder Liggend
walstro en Stijve ogentroost. Dwergstruiken komen wel voor, maar domineren gewoonlijk niet;
hierin ligt het onderscheid met de klasse der droge heiden, de Calluno-Ulicetea. Gemeenschappen
van de Nardetea zijn gebonden aan betrekkelijk zure en voedselarme, soms lemige gronden
Door het aanleggen van een ruigte-corridor zoals aangegeven op kaart 27 worden de twee
belangrijkste potentieel-gebieden (bestand 3l en zuidelijk gedeelte van bestand 2d) met elkaar
verbonden. Ter hoogte van het olligotroof elzenbroek met veenmos in bestand 2d wordt de corridor
gemaakt van de bosweg tot aan het veenmos.
De breedte van de ruigte-corridor varieert tussen 10 en 25 meter. In het zuiden van bestand 2d, in
perceel 3 en langs het berkenbroek wordt de ruigte-corridor breder gehouden. Het
verbindingsgedeelte wordt smaller gehouden. Deze ruigte-corridor bestaat voornamelijk uit ruigtes,
en op de bredere gedeeltes wordt een aangepast beheer gevoerd ter ontwikkeling van heischrale
vegetatie.
De droge variant van het heischrale grasland, associatie van Liggend walstro en Fijn schapengras zal
zich ontwikkelen vlakbij de hoger gelegen boswegen. De vochtige variant van het heischrale
grasland Associatie van Liggende vleugeltjesbloem en Heidekartelblad zal zich op de vochtige
plaatsen in de richting van het veenmos ontwikkelen. Zegges, struikheide en Tormentil vormen een
zaadbank die vermoedelijk nog intact is.
Maatregelen:
1. Kappen van ruigte-corridor, zowel brede als smalle stroken. De gemiddelde breedt bedraagt
vijftien meter. Totale oppervlakte is ongeveer 70 are, waarvan 20 are in bestand 2d en 50
are in bestand 2c.
2. Kappen van te ontwikkelen heischraal grasland. Het zuidelijk gedeelte is 10 are. Het
zuidelijk gedeelte ongeveer 55 are.
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3. Stronken frezen op de brede stroken en in ‘te ontwikkelen heischraal grasland’ (+/- 80 are).
4. Plaggen van de brede stroken en ‘te ontwikkelen van heischraal grasland (+/- 80 are).
5. Jaarlijks maaien met maaibalk en afvoeren op de brede stroken en in ‘te ontwikkelen
heischraal grasland’. Bij woekering van Adelaarsvaren 2x per jaar. De maaidatum dient laat
in het seizoen te liggen om te voorkomen dat organisch materiaal ophoopt als gevolg van
hergroei van grassen in nazomer en herfst.
6. 2 à 3 jaarlijks maaien van de ruigte-corridor. Aangezien de stronken hier niet uitgefreesd
worden dient dit te gebeuren met bosmaaier.

4. Poelen
Poelen zijn aanwezig of worden ontwikkeld in bestanden: Kravaalbos 2d,2h,3b en Herenbos 1a. De
totale oppervlakte aan poelen bedraagt daarmee 80 are.
De poel in kravaalbos 2h zal zuurstofrijk en visrijk zijn door het kappen van de boomlaag in het
bestand en het aanleggen van een bosrand.
De poelen in bestanden Kravaalbos 2d, 3b en Herenbos 1a zijn meer beschaduwd en daardoor
interessanter voor amfibieën. Verder zijn er nog verschillende kleine poelen, plassen op de
boswegen en kwelzones aanwezig. Deze kleine poelen zijn cruciale stapstenen voor amfibieën en
dienen dus zeker behouden te blijven. Ook bij bosexploitatie dient hier aandacht aan gegeven te
worden.

4.10 Gradiënten en bosrandontwikkeling
Er wordt 2.1 hectare bosrand (1,2%) aangelegd of 1400 meter. De zoom wordt 5 jaarlijks gemaaid.
De mantel wordt 15 jaarlijks afgezet.
Een ideale bosrand bestaat uit een zoom van kruiden en grassen van ongeveer 5 meter breed en een
mantel van struiken van ongeveer 10 tot 15 meter breed. Er worden verschillende interne en
externe bosranden gekapt. Na kapping zal de struikengordel aangeplant worden. Een interne
bosrand is een bosrand langs een bosweg, een externe bosrand is een bosrand die grenst aan een
open ruimte.
Op volgende locaties worden bosranden aangelegd:
Herenbos 1a: Interne bosrand langs bosweg en externe bosrand aan noordelijke zijde. Totale lengte
is 250 meter of 0.375 hectare
Kravaalbos 1c: Externe bosrand aan de noordelijke zijde. Totale lengte is ongeveer 150 meter of
0.225 hectare.
Kravaalbos 2c: Interne bosrand langs zuidelijke en oostelijke weg in functie van de verbinding
tussen heischrale vegetaties. Totale lengte is ongeveer 420 meter of 0.63 hectare.
Kravaalbos 2d: Interne bosrand langs noordelijke weg. Totale lengte is is ongeveer 460 meter of
0.69 hectare.
Kravaalbos 3b: Externe bosrand langs bestand 3c. Totale lengte is ongeveer 150 meter of 0.225
hectare.
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4.11 Specifieke maatregelen ter bescherming van flora en fauna
Het natuurgericht bosbeheer zoals beschreven in dit beheerplan zal zorgen voor habitatverbetering
waar een groot aantal fauna- en florasoorten van zal profiteren.
Specifieke maatregelen ter bescherming van fauna (amfibieën) worden in het Kravaalbos en het
Herenbos genomen door het onderhoud en de aanleg van poelen. Het habitat van de amfibieën kan
nog verder verbeterd worden door bij particuliere kappingen takkenhopen te laten maken.
Vuursalamander
Kravaalbos kan verbeterd worden als habitat voor de Vuursalamander door versterking van het
poelennetwerk, behoud en uitbreiding van het dode hout en, tenminste gedeeltelijk, behoud van
soorten met een zuur, traag verterend strooisel zoals Amerikaanse eik.
Oude bomen met verzurend strooisel en zwaar, liggend dood hout komen voor in bestanden 1c, 1d,
3c, 3l, 2c, 2d en 2g. Deze bestanden vormen een totaal van 34 hectare geschikt landbiotoop.
Bestaande poelen en vijvers zijn aanwezig in bestand 2d, 2h en 3b. De geschiktheid van de vijver in
bestand 2h als voortplantingsplaats is twijfelachtig, de poel in 3b eveneens. Verder zijn er een
groot aantal kleine, tijdelijke poelen aanwezig als gevolg van bosexploitatie en gebruik van de
wegen. Verdichting in de bosbestanden en gaten in de wegen zorgen ervoor dat er, minstens
tijdelijk in het voorjaar, water aanwezig is als voortplantingsplaats. De beschikbaarheid van deze
voortplantingsplaatsen is afhankelijk van toevallige factoren en kan op korte termijn verdwijnen.
Daarom wordt het poelennetwerk in Kravaalbos op een aantal plaatsen versterkt. In de bestanden
1d, 2c, 2d, 2f, 3e, 3l, zijn er mogelijkheden om met kleinschalige ingrepen geschikte
voorplantingsbiotopen te creëren. In totaal kunnen er 6 extra voorplantingsplaatsen gecreëerd
worden. Zie ook kaartenbijlage 26 voor een situering.
Maatregelen
Het bronbeekje langs de bosweg in het zuiden van bestand 2d kan gebruikt worden om kleinschalig
extra voortplantingsplaatsen te creëren. Een poel of poelen, gevoed door dit bronbeekje vormt een
ideale voortplantingsplaats voor de vuursalamander. Het water uit het bronbeekje is helder, koel en
niet-verontreinigd. Aandachtspunten bij de aanleg zijn:
Het bosbestand bestaat uit Amerikaanse eik. In een straal van 25 meter rond de poelen worden geen
kappingen uitgevoerd zodat de dikke strooisellaag steeds intact kan blijven.
De poel is enkele vierkante meters groot en maximum een halve meter diep.
Aanleg van de poel of poelen kan door een plaatselijke verbreding te maken van het bronbeekje.
Een afdamming met takken zorgt ervoor dat de stroomsnelheid verminderd. Een andere
mogelijkheid is door creatie van een korte aftakking en vervolgens een kleine poel.
In bestand 3l, op de overgang tussen jong en oud bos, centraal in het bestand, ligt een kleine
vochtige depressie. Verdieping van de depressie zal zorgen voor aanwezigheid van water in het
voorjaar. Indien deze poel na het voorjaar droogvalt, kan dit zorgen voor sterfte bij eventuele
predatoren. Het omliggende bestand bestaat voornamelijk uit oudere beuken waardoor een dik
strooiselpakket aanwezig is. Voor de realisatie dient deze depressie over enkele vierkante meters 30
tot 40 centimeter verder uitgegraven te worden.
De bosweg tussen perceel 2 en 3 bevat bij de opmaak van dit bosbeheerplan een groot aantal kleine
poelen die ontstaan zijn in gaten in de weg. Bij herprofilering van deze weg zullen deze poelen
verdwijnen. Het water van de weg kan dan opgevangen worden in uitloopzones die op hun beurt in
het voorjaar kunnen dienen als voortplantingsplaats voor vuursalamander. Er kunnen dus extra
poelen aangelegd worden in bestand 2c en 3l
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In het zuiden van bestand 2d en centraal in bestand 1d en in bestand 2f kan het bronbeekje dat
daar loopt afgedamd worden met dode takken waardoor een verbreding en daardoor ook een
geschikte voortplantingsplaats voor Vuursalamander ontstaat.
Spekwortel:
Deze soort werd aangetroffen in bestand Kravaal 2f. Door opeenvolgende dunningen wordt het bos
licht gehouden waardoor spekwortel kan blijven gedijen.

4.12 Dood hout en oude bomen
Het aandeel dood hout is momenteel te laag volgens criteria duurzaam bosbeheer. Tijdens de loop
van het beheerplan zal dit verhogen door:
Gerichte maatregelen:
3 populieren per hectare blijven op stam bij een eindkap. Deze populieren dienen gemerkt te
worden zodat ze zeker niet gekapt worden.
De voornaamste gerichte maatregel bestaat in het niet oogsten van bomen hoewel ze kaprijpe
afmetingen bereiken. Dit gebeurt op 33% (54,74 hectare) van de oppervlakte van het
bosbeheerplan.
-

In het bestand Kravaalbos 2d worden de exoten in het gedeelte ‘berken-elzenbos met
veenmos’ geringd.

-

Het gaat om 3,88 hectare waar effectief niet beheerd zal worden.

-

In een aantal bestanden worden eindkappen geplant maar in functie van creatie van dood
hout en oude bomen wordt niet het volledig bestand gekapt. Op die manier blijft 11,84
hectare ouder bos op stam.

-

In bepaalde bestanden (14,59ha)worden bij eindkap een groot aantal overstaanders op stam
bewaard (>30/ha).

-

En tot slot wordt voor sommige bestanden enkel gedund en geen eindkap uitgevoerd hoewel
de opstand kaprijp zal zijn gedurende de loop van dit beheerplan. Dit gebeurt op 24,43
hectare.

In onderstaande tabel wordt verder gespecifieerd in welke bestanden welke gerichte actie is
gepland.
Bosplaats

Bestand

Oppervlakte

Boomsoort

Reden

Herenbos

1a

2,5

Populier

gedeelte van bestand niet kappen
bij eindkap

Herenbos

1f

0,46

Populier

nulbeheer

Herenbos

1e

1,99

Loofhout

groot aantal
eindkap

overstaanders

bij

Herenbos

1i

3,12

Naaldhout

groot aantal
eindkap

overstaanders

bij

Herenbos

1c

0,34

Populier

gedeelte van bestand niet kappen
bij eindkap
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Kluisbos

2c

2,7

Loofhout

geen eindkap, enkel dunning

Kluisbos

2d

1,99

Loofhout

geen eindkap, enkel dunning

Kravaalbos

2d

7

Populier

gedeelte van bestand niet kappen

Kravaalbos

3c

1,9

Loofhout

nulbeheer

Kravaalbos

2b

0,42

Populier

nulbeheer

Kravaalbos

1c

0,74

Loofhout

geen eindkap, enkel dunning

Kravaalbos

1d

4,17

Loofhout

geen eindkap, enkel dunning

Kravaalbos

2c

6,5

Loofhout

Bij eindkap blijft IL op stam

Kravaalbos

2

e

0,67

Loofhout

Geen eindkap, enkel dunning en
individuele eindkappen

Kravaalbos

2f

2,98

Loofhout

Populieren
verspreid
bestand blijven op stam

Kravaalbos

3d

1

Naaldhout

gedeelte van bestand niet kappen
bij eindkap

Kravaalbos

3f

1

Loofhout

gedeelte van bestand niet kappen
bij eindkap

Kravaalbos

3l

1,5

Loofhout

geen eindkap, enkel dunning

Ten
bos_Kappelemeersen

1c

0,96

Loofhout

geen eindkap, enkel dunning

Ten
bos_Kappelemeersen

1d

1,55

Loofhout

geen eindkap, enkel dunning

Ten
bos_Kappelemeersen

1e

1,1

Loofhout

nulbeheer

Ten
bos_Kappelemeersen

1f

3,11

Loofhout

geen eindkap, enkel dunning

Ten
bos_Kappelemeersen

1i

6,55

Loofhout

geen eindkap, enkel dunning

Ten
bos_Kappelemeersen

3d

0,49

Loofhout

geen eindkap, enkel dunning

in

het

Passieve maatregel:
Dode bomen zullen niet gekapt worden, tenzij ze een veiligheidsrisico betekenen.
Sommige boseigenaars verkiezen geen dood hout in hun bos op stam te laten.
expliciet op de bestandsfiche vermeld.

Dit wordt dan

4.13 Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. toegankelijkheid
De toegankelijkheidsregeling van het gebied is opgenomen als bijlage 10.
Op het toegankelijkheidsplan staan alle wegen aangeduid die voor het breed publiek toegankelijk
zijn. De bestaande recreatieve routes, worden door deze toegankelijkheidsregeling geregulariseerd.
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De wegen die niet toegankelijk zijn voor voetgangers worden afgesloten met het verbodsbord V15,
conform het besluit van de Vlaamse regering betreffende de toegankelijkheid van bossen.
Er worden twee speelzones ingericht in bestand Ten bos_kapellemeersen 1i en in bestand Kluisbos
1c.

4.14 Beheermaatregelen m.b.t. de jacht
Er worden geen specifieke maatregelen met betrekking tot de jacht genomen. De zorg voor mozaïek
structuur, aanplantingen en goed ontwikkelde boshabitats zal wel zorgen voor een stabiele
wildstand.
De reewildstand van zowel het Kluisbos als het Kravaalbos wordt preferentieel een reewildstand van
50-60 reeën nagestreefd.

4.15 Beheermaatregelen m.b.t. de visserij
Geen specifieke maatregelen

4.16 Beheermaatregelen m.b.t. gebruik niet-houtige bosproducten
Er worden geen niet-houtige bosproducten gebruikt

4.17 Beheermaatregelen m.b.t. cultuurhistorische elementen

a. Oude groeve
Het meest opvallende historisch element in het beheerplangebied is de vijver in het bestand
Kravaalbos 2h, thans eigendom van de familie Misscha. De vijver is ontstaan uit een oude
steengroeve, nadat de steengroeve in onbruik raakte, ontstond er een moerassig gebied dat
gevoed werd door de Graedbeek. De Graedbeek werd in de jaren ’60 afgedamd waardoor het
gebied verdroogde en enkel de vijver overbleef. Natuur- en landschapswaarde van dit bestand kan
verbeterd worden door de eutrofiëring van de vijver aan banden te leggen. Hiervoor is de familie
Misscha gedeeltelijk afhankelijk van externe factoren zoals de inspoeling van afvalwater. Binnen
de mogelijkheden van dit beheerplan zal ervoor gezorgd worden dat de bladval in de vijver
vermindert waardoor het zuurstofgehalte kan stijgen. Hiervoor dient de omliggende strook bomen
in hakhoutbeheer te worden beheerd. Bij stopzetting van de instroom van vervuild water, kan de
vijver uitgebaggerd of uitgemijnd worden.

b. Oude beheervormen
Hakhout en middelhoutbeheer krijgen een plaats in het bosbeheer. Deze oeroude beheervormen
hebben zowel landschappelijk als ecologisch een belangrijke meerwaarde. In bestanden
Kravaalbos 2e, 2g, 2j, 3a, 3g, 3j; Ten bos 1b, 2c, Herenbos 1c en Kluisbos 1a worden deze
beheertechnieken gebruikt. Deze bestanden beslaan samen 14 hectare bos waardoor toch een
aanzienlijk gedeelte van het bos opgenomen in dit bosbeheerplan een oude beheervorm krijgt.
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c. Half-natuurlijke vegetaties
Het herstel van de heischrale vegetatie in de bestanden van het kravaalbos heeft niet enkel een
ecologische waarde maar is ook vanuit historisch standpunt belangrijk (zie hoofdstuk 4.11).
d. Drevenbeheer
Er zijn geen cultuurhistorisch of landschappelijk belangrijke dreven aanwezig binnen het
beheerplangebied.

4.18 Beheermaatregelen m.b.t. milieubeschermende functie
Er worden geen specifieke maatregelen met betrekking tot de milieubeschermende functie
genomen, maar door het natuurgerichte beheer, met maximaal gebruik van natuurlijke processen
dat toegepast wordt, wordt de milieubeschermende functie van het bos versterkt.

4.19 Beheermaatregelen m.b.t. wetenschappelijke functie
Er worden geen specifieke maatregelen genomen in functie van de wetenschappelijke functie.

4.20 Werken die de biotische of abiotische toestand van het bos wijzigen (art.
20, art. 90 en art. 97 van het Bosdecreet)
Reliëf: er worden geen reliëfwijzigingen doorgevoerd
Wegen: de bestaande wegeninfrastructuur blijft behouden en wordt onderhouden. Er wordt een
extra exploitatieweg aangelegd in Herenbos om te vermijden dat bestaande boswegen teveel
gebruikt worden (zie kaart).
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4.21 Planning van de beheerwerken
De planningstabel is opgenomen als bijlage 8.
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