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1 IDENTIFICATIE VAN HET BOS  

1.1 EIGENDOM, ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE RECHTEN  

1.1.1 ALGEMENE IDENTIFICATIE BOSCOMPLEX 

Het doel van deze studie is de opmaak van een uitgebreid en gezamenlijk beheerplan voor de Makegemse bossen, 

het provinciaal Gentbos, gemeentebossen en privébossen op grondgebied van de gemeentes Merelbeke, Gavere en 

Oosterzele.  

De totale oppervlakte in dit beheerplan bedraagt 285 ha 66 a 99 ca. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende bosplaatsen, de bestanden die hiertoe behoren, de 

betreffende eigenaar en de oppervlakte.  

Eigenaar Bosplaats Oppervlakte (ha) Bestanden 

ANB 

Aalmoezenijenbos 0,37 ANB 10a-10c 

Boswijk 4,88 ANB 4a, 4b 

Bruinbos 23,67 ANB 5a, 5c-5r 

Ganzendam 5,43 ANB 8a, 8b 

Gravelos 2,41 ANB 1a 

Heilig Geestgoed 23,43 ANB 6a-6s 

Kastijdestraat 1,16 ANB 7a, 7b 

Luisdonk/Huisdonk 18,42 ANB 3a-3e 

Makkegemstraat 4,56 ANB 9a-9d 

Poelstraat 4,68 ANB 2a, 2b 

Gemeente Merelbeke 

Bos kasteel Graaf Rotsart de Hertaing 3,91 Gemeente 1a,1b 

Hogenbos 5,54 Gemeente 5a 

Hollebeekpark 0,82 Gemeente 4a 

Kerkwegelbos 2,46 Gemeente 7a 

Kwenenbos 11,59 Gemeente 3a-3g 

Kyotobos 1,81 Gemeente 6a 

Wisselbos 1,72 Gemeente 2a 

Provincie Oost-Vlaanderen Gentbos 28,23 Provincie 1a-1x 

Privé 

Jean Debersaques PR01 3,93 Privé 1a-1d 

De Buyserie PR02 0,52 Privé 2a 

Plissart de Brandignies Hugues PR03 3,15 Privé 3a-3c 

De Spiegeleer PR04 0,93 Privé 4a 

De Backer PR05 0,30 Privé 5a 

Lenaerts PR06 0,88 Privé 6a 

Becaus PR07 5,17 Privé 7a-7f 

Verstraeten L. PR08 1,23 Privé 8a, 8b 

Verstraeten (onverdeeldheid) PR09 (met onder andere Makenbos) 19,39 Privé 9c-9o 

Verstraeten B. PR10 (met onder andere Ruspoel) 17,16 Privé 9a, 9b, 10a-10t 

d'Ursel F. PR11 Nerenbos 23,06 Privé 11a-11g 

d’Ursel A. PR12 Makegembos/Harentbeekbos  49,39 Privé 12a-12q 

vzw de Broeders van Liefde PR13 Borgwal 10,09 Privé 13a-13i 

De Smet PR14 0,95 Privé 14a 

Van Coppenolle PR15 1,93 Privé 15a, 15b 

Van Avermaet PR16 1,68 Privé 16a 

 

De situering van het studiegebied wordt weergegeven op kaart 1.1.  
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Het grootste deel van het studiegebied is in eigendom van privé-eigenaars (139,73 ha). Daarnaast heeft Agentschap 

Natuur en Bos 89 ha in eigendom, de Gemeente Merelbeke 27,85 ha en de Provincie Oost-Vlaanderen 28,23 ha.  

Onderstaande tabel geeft van de niet-bos bestanden aan of deze al dan niet onder het bosdecreet vallen: 

Eigenaar Bestand Type Onder bosdecreet 

ANB 2b akker nee 

ANB 5a akker  nee 

ANB 5o poel ja 

ANB 5p heide ja 

ANB 5q poel ja 

ANB 5r dreef nee 

ANB 6n grasland ja 

ANB 6o grasland ja 

ANB 6p recente aanplant ja 

ANB 6q grasland ja 

ANB 6r pad   nee 

ANB 6s grasland nee 

ANB 7b akker  nee 

ANB 9b grasland nee 

ANB 9c grasland nee 

ANB 9d grasland nee 

ANB 10c grasland nee 

Gemeente  3f open pad ja 

Gemeente 5b verpacht landbouwgebied nee 

Privé 1b poel nee 

Privé 10o vijver ja 

Privé 10u akker nee 

Privé 13b vijver ja 

Privé 13d grasland ja 

Provincie 1a parking nee 

Provincie 1b grasland met struweel ja 

Provincie 1h weiland ja 

Provincie 1m vijver ja 

Provincie 1o grasland ja 

Provincie 1r grasland ja 

Provincie 1v grasland ja 

Provincie 1x verpacht landbouwgebied nee 

 

Hiervan valt volgende oppervlakte onder het bosdecreet: 

� ANB:   80,79 ha 

� Gemeente Merelbeke: 20,00 ha 

� Provincie Oost-Vlaanderen: 27,46 ha 

� Privé:   139,09 ha 

De totale oppervlakte die onder het bosdecreet valt, bedraagt dus 267,34 ha. 
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1.1.2 GEGEVENS INDIENER BOSBEHEERPLAN 

Het uitgebreid en gezamenlijk bosbeheerplan wordt ingediend door het Agentschap Natuur en Bos, de Gemeente 

Merelbeke, de Provincie Oost-Vlaanderen en de bosgroep Midden-Oost-Vlaanderen. Als leidend ambtenaar van de 

opdracht treedt Xavier Coppens van het ANB op.  

Agentschap voor Natuur en Bos Gemeente Merelbeke Provincie Oost-Vlaanderen Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen 

Xavier Coppens 
Gebr. Van Eyckstraat 2-6 
9000 Gent 

Ivo Adam 
Hundelgemsesteenweg 353, 
9820 Merelbeke 

José De Laender 
Gouvernementstraat 1 
9000 Gent 

Maarten Decoene 
Woodrow Wilsonplein 2 
9000 Gent 

 

1.1.3 ZAKELIJKE EN PERSOONLIJKE RECHTEN 

Jacht 

In het studiegebied zijn verschillende wildbeheereenheden (WBE) actief, waarvan er twee van belang zijn voor de 

deelnemende bestanden. Dit zijn het ‘Land van Rhode (3023)’ en de ‘Zuid-Vlaamse Valleien Regio 2 (3009)’. Met 

uitzondering van Gravelos behoren geen openbare bestanden tot de bejaagbare gebieden. PR03 (3a, 3b) ligt in de 

WBE ‘Zuid-Vlaamse Valleien Regio 2’, al de andere privébestanden liggen binnen de WBE ‘Land van Rhode’. Enkel 

het privébestand 15a ligt (deels) in niet bejaagbaar gebied, tegen het Heilig Geestgoed aan. Bejaagbaar gebied wil 

niet zeggen dat er zonder meer gejaagd mag worden, dit kan enkel indien men jachtrechthouder is van dat perceel. 

Bosplaatsen waar effectief gejaagd wordt, zijn PR03, PR08, Makenbos, PR10, PR11 en PR12.  

 

Pacht / gebruiksovereenkomsten 

In het Gentbos was bij de start van het beheerplan bestand 1x (kadastraal perceel 402C) verpacht en gebruikt voor 

de landbouw. Het is ondertussen door middel van pachtverbreking vrij ter beschikking gesteld van de provincie vanaf 

1 november 2013.  

Aan het Bruinbos is bestand 5a tot kerstmis 2014 verpacht als akker.  

Van de bestanden in eigendom van de Gemeente Merelbeke is bestand 5a nog verpacht als akker. Dit geldt ook 

voor een deel van bestand 6a, wat al voor een groot deel beplant is (Kyotobos), maar waar het zuidelijke deel nog 

als akker verpacht is. 

Er rust een gebruiksovereenkomst op het provinciaal bestand 1v in het Gentbos. Voor het privébestand 1b werd een 

beheersovereenkomst opgemaakt met de gemeente Merelbeke.  

 

Erfdienstbaarheden 

Op de toegangsdreef van Luisdonk (door bestand 3c en 3a) is er recht van doorgang voor landbouwverkeer naar het 

achterliggende perceel.  

De buurtwegen die doorheen de deelnemende bestanden lopen worden besproken in punt 1.5.1. 

Aangezien in het plangebied geklasseerde en oud-geklasseerde waterlopen aanwezig zijn, is o.a. volgende 

wetgeving m.b.t. de waterlopen van toepassing: 

� Wet op onbevaarbare waterlopen van 28-12-1967 art. 17 § 1 en 2 die stelt dat aangelanden van de 

geklasseerde waterlopen verplicht zijn, zonder recht op schadevergoeding, binnen een strook van 5m 

doorgang te verlenen aan de waterloopbeheerder, de maai- en ruimingsspecie te aanvaarden (zolang niet 

schadelijk voor het milieu) en werktuigen en materialen nodig voor het uitvoeren van de werken te laten 

plaatsen. 
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� Provinciaal reglement 27-05-1955 art.15 stelt dat het verboden is beplantingen, bouwwerken of 

herstellingen te doen aan (oud-)geklasseerde waterlopen binnen een strook van 3m vanaf hun uiterste 

boord, zonder voorafgaande toestemming van het gemeentebestuur. 

� Wet op onbevaarbare waterlopen van 28-12-1967 art. 12 en 14 stellen dat buitengewone werken ter 

verbetering of wijziging van geklasseerde waterlopen slechts mogen uitgevoerd worden na toestemming 

van de Deputatie 

� Provinciaal reglement 27-05-1955 art.4 stelt dat werken aan oud-geklasseerde waterlopen enkel mogen 

uitgevoerd worden na machtiging door de Deputatie. 
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1.2 KADASTRAAL OVERZICHT   

Bijlage 1.2 geeft een overzicht van de kadastrale bestanden opgenomen in dit bosbeheerplan.  

 

1.3 SITUATIEPLAN  (Kaart 1.3) 

De ligging van de verschillende bosbestanden wordt weergegeven op topografische kaart (NGI) op kaarten 1.3 

(overzichtsplan + deelgebieden).  

 

1.4 SITUERING 

1.4.1 ALGEMEEN – ADMINISTRATIEF 

Administratieve ligging 

Administratief gezien liggen de bossen in de Provincie Oost-Vlaanderen – Arrondissement Gent – Gemeentes 

Merelbeke, Gavere en Oosterzele. 

Kaartbladen: NGI-kaartbladindeling: 22-2, 22-5, 22-6 

 

Contactpersonen 

Het Agentschap voor Natuur en Bos treedt bij de opmaak van dit beheerplan op als opdrachtgever waarbij 

regiobeheerder Xavier Coppens fungeert als contactpersoon, bijgestaan door boswachter Jean-Pierre Nicaise. Voor 

de Gemeente Merelbeke treedt milieuambtenaar Ivo Adam op als contactpersoon, voor de Provincie Oost-

Vlaanderen is dit José De Laender, deskundige bos- en natuurbeheer. De contactpersoon voor de bosgroep 

Midden-Oost-Vlaanderen is coördinator Maarten Decoene.  

 

Stuurgroep 

Dit bosbeheerplan komt tot stand onder begeleiding van een stuurgroep. De deelnemers aan deze stuurgroep zijn: 

� Xavier Coppens – regiobeheerder ANB 

� Jean-Pierre Nicaise – boswachter ANB 

� Maud Plouy – bosgroepcoördinator Midden-Oost-Vlaanderen – later vervangen door Maarten Decoene 

� Kris Lenaerts – vertegenwoordiger private boseigenaars 

� Bruno Verstraeten – vertegenwoordiger private boseigenaars 

� Luc Aelbrecht – vertegenwoordiger private boseigenaars 

� José De Laender –Provincie Oost-Vlaanderen 

� Didier Van Brussel – Provincie Oost-Vlaanderen 

� Nele Vanmaele – Ruimte en Erfgoed, Afdeling Oost-Vlaanderen 

� Stijn Vinck – Toerisme Oost-Vlaanderen 

� Ivo Adam – milieuambtenaar gemeente Merelbeke 

� Maarten Boeraeve – jeugddienst gemeente Merelbeke 

� Rudi Vivile – sportdienst gemeente Merelbeke 

� Maaike Bockstal – ambtenaar ruimtelijke ordening, stedenbouw en mobiliteit gemeente Merelbeke 

� Liesbet Groffils – toeristische dienst gemeente Merelbeke 

� Filip Thienpont – burgemeester Merelbeke 

� Dirk Poriau – schepen voor sport en recreatie Merelbeke 
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� Tim de Keukelaere – schepen voor ruimtelijke ordening, milieubeleid, natuur, monumenten en 

landschappen en  lokale economie gemeente Merelbeke 

� Bertrand Vrijens – schepen voor mobiliteit 

� Jan Smis – voorzitter milieuraad Merelbeke 

� Henk Dujardin – milieuambtenaar gemeente Gavere 

� Yves Asselman – politie gemeente Merelbeke 

� Dominique Verbelen – Natuurpunt 

� Bernard Van Elegem – ANB, Afdeling Beheer, cel beheerplanning en monitoring 

� Hugo Leroy – burgemeester Gavere 

� Willy Van Hove – schepen natuur, sport, verkeer en mobiliteit Gavere 

� Bart Busschaert – Traject Mobility Management 

� Stef Broodcoorens – Traject Mobility Management 

� Robert Jooris – Natuurpunt 

� Jeroen Speybroeck – Natuurpunt 

� David Galens – Natuurpunt 

� Bart Roelandt – Centrale Diensten ANB 

 

1.4.2 RELATIE MET ANDERE BOS- EN NATUURGEBIEDEN (KAART 1.4.2) 

Het dichtstbijzijnde natuurgebied is de Scheldevallei. Dit gebied staat aangeduid als het VEN-gebied “Vallei van de 
Bovenschelde Noord” (V-216_1), waarvan het grootste gedeelte ook op het gewestplan als natuurgebied staat 

aangeduid. Binnen dit gebied liggen op grondgebied Merelbeke verschillende percelen, met samen een oppervlakte 

van 44,22 ha, die zijn aangeduid als erkend natuurreservaat Scheldemeersen (E-204). Doelstellingen zijn het 

behoud van het open landschap met graslanden en, waar nodig, het herstel of de verdere ontwikkeling van de 

natuur. Belangrijke maatregelen zijn de aanleg van poelen, de ruiming en ecologische inrichting van de Melsenbeek 

en de Sint-Elooisput. Daarnaast speelt ook het cultuurhistorische en recreatieve luik een rol.  

Naar het zuiden toe in Gavere, langs de Bovenschelde, liggen nog gebieden aangeduid als natuurgebied op het 

gewestplan. Hier ligt ook, ten zuidwesten van het studiegebied, het erkend natuurreservaat Taerwemeersch (E-

254). Dit is een klein reservaat (3,76 ha) met als belangrijkste element de veedrinkpoel die historisch is aangerijkt 

met meststoffen. Deze poel, waarin verlanding was opgetreden, werd opnieuw uitgediept. Door nulbemesting op de 

omliggende percelen is de waterkwaliteit gestegen en de soortenrijkdom aan water- en moerasplanten toegenomen.  

Nog verder naar het zuiden, via het Kasteelpark Grenier, ligt het VEN-gebied “De Vallei van de Bovenschelde 
Zuid” (V-216_2). Het erkende natuurreservaat Grootmeers (E-365) ligt deels in dit VEN-gebied. In het kader van de 

rechttrekking en verbreding van de Schelde werden deze laaggelegen meersen met zand opgespoten. Na een lange 

periode met akkerland als landgebruik, is getracht het oorspronkelijke meersenkarakter te herstellen. Dit door een 

vernattingszone aan te leggen en enkele poelen te herstellen. Ook werden er langs de randen van het terrein kleine 

bosfragmentjes aangeplant. Deze maatregelen leveren een betere uitgangssituatie voor spontane en natuurlijke 

ontwikkeling. Verder langs de Schelde, nog steeds in het VEN-gebied, liggen ook nog de erkende natuurreservaten 

Het Dal (E-090) en Snippenweide (E-055). Naar het noorden toe vindt het gebied via het Liedermeerspark en 

Kalverbosch aansluiting op het habitatrichtlijngebied “Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens 
tot Gent” (BE2300006).  

Het studiegebied vindt aansluiting op het Aalmoezenijenbos via de Driesbeekvallei. Deze gebieden liggen binnen het 

VEN-gebied “De Oosterzeelse bossen” (V-217). Delen van dit VEN-gebied vallen samen met het 

habitatrichtlijngebied “Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek” (BE2300044). Verder naar het oosten 

valt een deel van dit habitatrichtlijngebied samen met het VEN-gebied “De Vallei van de Serskampse beek 
(Serskampse bossen)” (V-218).  
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1.5 STATUUT VAN WEGEN EN WATERLOPEN  

1.5.1 WEGEN                                                                                                       (Kaart 1.5.1) 

De bosplaatsen van dit bosbeheerplan liggen verspreid over drie gemeenten: Merelbeke, Gavere en Oosterzele. In 

Oosterzele bevinden zich enkel een klein gedeelte van een privébos en de bestanden van het ANB in het 

Aalmoezenijebos. In het zuiden en centraal in Merelbeke (en een deel in Gavere) zijn de bosplaatsen meer 

aaneengesloten. Deze grotere bosplaatsen (Nerenbos, Luisdonk/Huisdonk, Harentbeekbos, Bruinbos, Heilig 

Geestgoed, Makegembos,…) zijn opgedeeld in meerdere bestanden. Naar het noorden en naar de oostelijke grens 

van Merelbeke zijn de bosplaatsen veel kleiner en bestaan ze maar uit één of twee bestanden. Enkele van deze 

gebieden zijn zelfs moeilijk bereikbaar en zorgen dus voor een moeilijke exploitatie (zie verder). 

De Hundelgemsesteenweg doorsnijdt het volledig gebied van noord naar zuid en passeert achtereenvolgens 

Kwenenbos, Nerenbos en loopt dan tussen het Heilig Geestgoed en Makenbos (verbinding via Biest) verder naar het 

zuiden. Andere belangrijke straten zijn de Makkegemstraat (passeert Bruinbos, Makegembos, Harentbeekbos en 

Heilig Geestgoed) en de Bosstraat (toegang tot Heilig Geestgoed en Bruinbos en passeert langs Nerenbos). De 

Gaversesteenweg ligt dichter naar de Schelde toe en doorsnijdt ook het gebied van noord naar zuid. Via de 

Boterhoekstraat vindt de steenweg verbinding met de Makkegemstraat en de grootste bosplaatsen. De grotere 

wegen vormen belangrijke barrières in het studiegebied.  

In tegenstelling tot de meeste kleine bosplaatsen in het studiegebied bevatten de grotere bosplaatsen meestal wel 

een of meerdere boswegen. Een bosweg is duidelijk gedefinieerd in het bosdecreet als volgt: Alle wegen of 

gedeelten van wegen gelegen in het bos, met uitzondering van de openbare wegen die ingericht zijn voor het 

gewone, gemotoriseerde verkeer en die in hoofdzaak bestemd zijn als doorgangsweg. Paden waarop slechts één 

voetganger tegelijk kan passeren, worden niet als boswegen beschouwd, tenzij anders aangegeven in het 

toegankelijkheidsreglement.  

Speciale aandacht gaat naar de aanwezigheid van buurtwegen. Er lopen buurtwegen langsheen het Gentbos, 

Hogenbos, Nerenbos, Boswijk, PR05, PR07, PR10, Nerenbos, Makegembos, Harentbeekbos, PR15, Ganzendam 

en Kerkwegel. Er zijn ook bossen waar de buurtwegen effectief het bos doorkruisen, deze worden in volgende tabel 

weergegeven. 

In de volgende tabel zijn de bossen aangegeven waarin zich buurtwegen bevinden (zie kaart 1.5.1a):  

Bosplaats Nummer buurtweg Bestanden 

Bos kasteel Graaf Rotsart de Hertaing 39 (gewijzigd) Gemeente 1a 

Bruinbos  47 ANB 5k 

Gentbos 
17 Provincie 1u 

6 (gewijzigd) Provincie 1o, 1s, 1w 

Heilig Geestgoed 
  

19 ANB 6a 

43 ANB 6a 

21 ANB 6n, 6o 

Kastijdestraat 42 ANB 7b 

Makenbos (PR09) 
44 (afgeschaft) Privé 9c, 9e, 9l 

41 (gewijzigd) Privé 9i, 9o 

Makegembos 
21 Privé 12a 

22 Privé 12b 

PR01 46 Privé 1c 

PR10 51 Privé 10i 

PR16 
20 Privé 16a 

37 Privé 16a 

De toegankelijkheid van boswegen wordt vastgelegd via de toegankelijkheidsregeling. De toegankelijkheid van het 

studiegebied komt uitgebreid aan bod  in hoofdstukken 3 en 4.  
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1.5.2 WATERLOPEN  (Kaart 1.5.2) 

Volgens de Vlaamse Hydrografische Atlas liggen de bestanden die zijn opgenomen in dit bosbeheerplan verspreid 

over drie verschillende VHA-zones. Hier van ligt er één in het Boven-Scheldebekken en twee in het Beneden-

Scheldebekken: 

Boven-Scheldebekken: 

� Schelde van monding Stampkotbeek (excl.) tot Ringvaart Sas van Merelbeke  (VHA-code: 471) 

Beneden-Scheldebekken: 

� Schelde/Ringvaart van Sas van Merelbeke tot monding Oude Schelde (excl.)   (VHA-code: 473) 

� Molenbeek/Gondebeek   (VHA-code: 474) 

Vele van de deelnemende bossen zijn gelegen in de nabijheid van waterlopen. Deze worden weergegeven in 

onderstaande tabel 1.5.2.  

Tabel 1.5.2: Waterlopen en de nabijgelegen bosplaatsen 

Waterloop Nr. Cat. Beheerder Bossen 

Molenbeek – Klaasbeek S 225 2 
Provincie Oost-

Vlaanderen 

Bruinbos (5e, 5f, 5h, 5m)  
Heilig Geestgoed (6a, 6n) 
Ganzendam (8a) 
Makegembos (12a) 
PR01 (1c) 
PR03 (3c)  

Makegembeek S 227 2 
Provincie Oost-

Vlaanderen 
Makegembos/Harentbeekbos (12l) 

Kerkensbeek S 185 2 
Provincie Oost-

Vlaanderen 
PR10 (10f) 

Binnenbeek S 193 2 
Provincie Oost-

Vlaanderen 
PR10 (10g, 10f, 10i, 10j) 

Driesbeek S 184 2 
Provincie Oost-

Vlaanderen 

Gravelos (1a)  
Poelstraat (2a) 
PR07 (7a-b, 7f)  
PR08 (8a)  

Molenbeek - Gondebeek S 180 2 
Provincie Oost-

Vlaanderen 
PR03 (3a, 3b) 

Gijzegembeek S 212c 3 Gemeente Merelbeke Wisselbos (2a) 

Hollebeek S 214c 3 Gemeente Merelbeke 

Gentbos (1c, 1d, 1e, 1f, 1h, 1j, 1l, 1x) 

Hollebeekpark (4a) 

Kwenenbos (3a, 3e, 3f) 

Braambosbeek S 212b 3 Gemeente Merelbeke Wisselbos (2a) 

Driesbeek S 184 3 Gemeente Merelbeke Makenbos (9i) 

Schragebeek S 223 3 Gemeente Merelbeke 
Luisdonk/Huisdonk (3a, 3d) 

Boswijk  

Geen naam S184 / S223 3 aangelanden Kerkwegelbos (7a) 
Luisdonk/Huisdonk (3d) 

Melsenbeek 32 en 3 geen aangelanden Gentbos (1p) 
PR02 (2a) 

Molenbeek 5 geen aangelanden Heilig Geestgoed (6b, 6c, 6d)  

Schragebeek 1 geen aangelanden Nerenbos (11a, 11b) 

Geen naam 7 geen aangelanden 

Bruinbos (5e, 5n)  
Makegembos/Harentbeek (12d, 12e, 12i, 12j)  
Makkegemstraat (9b) 
PR01 (1a) 
Wisselbos (2a) 
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Er zijn vier VMM-meetpunten die in een bestand of in de nabijheid ervan liggen. Deze meetpunten, met de op dit 

moment meest recente waarde voor de Belgische Biotische Index (BBI), staan opgelijst in onderstaande tabel: 

Code Waterloop Laatste jaar van meting BBI Positie 

560200 Driesbeek 2005 9 (zeer goed) Tussen privé 9i en privé 8b 

560000 Driesbeek 2004 5 (matig) In ANB 2a 

700230 Melsenbeek - Hollebeek 2005 5 (matig) Ten westen van provincie 1l 

706200 Molenbeek - Klaasbeek 2007 5 (matig) Ten westen van privé 12a 

Volgens de wetgeving op de onbevaarbare waterlopen wordt voor alle waterlopen van 2de categorie (in het beheer 

van de Provincie Oost-Vlaanderen) een strook van 5m voorbehouden voor onderhoud. Deze stroken moeten ten 

allen tijde toegankelijk zijn en mogen niet worden opgehoogd. Voor beplantingen is het verboden aan te platen 

binnen een afstand van 3 meter van de uiterste boord van de waterloop zonder een schriftelijke machtiging van het 

gemeentebestuur.  

In de praktijk worden zware onderhoudswerken zoveel mogelijk vermeden in natuurlijk waardevol gebied. Het is pas 

in gevallen van overlast in de omgeving dat er mogelijk werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Waar al bomen 

staan in deze zone is een onderlinge afstand van 10 meter voldoende om werkzaamheden te kunnen uitvoeren. 

Voor het overige moet er bij aanplantingen, voorzieningen van infrastructuur, stapelplaatsen, bosrandbeheer 

enzomeer rekening gehouden worden met deze zone.  

 

1.6 BESTEMMING VOLGENS HET GELDEND PLAN VAN AANLEG OF RU IMTELIJK UITVOERINGSPLAN  

BPA’s  

Er zijn enkele Bijzondere Plannen van Aanleg die betrekking hebben op het plangebied: 

� BPA 21 Heiwijk (M.B. 30/05/94) – Bos kasteel Graaf Rotsart de Hertaing 

 Binnen dit BPA wordt het volgende bepaald voor zones met bossen: 

Hoofdbestemming: Bescherming van bestaand bos en behoud bij herbebossing door een gemengde 

beplanting met streekeigen soorten. Beplanting moet gebeuren met streekeigen planten in een 

gemengde opstand.  

� BPA 17 Scheldevallei (M.B. 13/06/94) – Kerkwegelbos 

 Binnen dit BPA worden bossen mee opgenomen in Artikel 3 “Natuurgebied met meersenkarakter”: 

Dit zijn gebieden met een grote ecologische en landschappelijke waarde. Zij zijn bestemd voor de 

instandhouding, de bescherming en het herstel van het landschap en zijn cultuurhistorische en 

ecologische waarden. Ze omvatten bossen, struwelen, dijken, oude rivierarmen, beekvalleien, 

hooiland, hooi- en graasweiden, moerassen, bomenrijen, holle wegen en de daarin in het wild 

levende planten- en diersoorten.  

Het natuurgebied met meersenkarakter vervult verschillende functies: een sociale, educatieve, 

wetenschappelijke, ecologische, evenals een fauna- en florabeherende functie. 

Hoewel het natuurgebied met meersenkarakter niet is voorbehouden voor land-, tuin- of bosbouw, 

kunnen bestaande agrarische en bosbouwkundige beheersactiviteiten, zoals het uitbaten van 

onbemeste hooilanden, hooiweiden en licht bemeste graasweiden er plaatsvinden, mits ze het 

natuurlijk milieu en de landschappelijke waarden niet schaden of veranderen. 

Binnen dit BPA zijn volgende werken (gerelateerd aan bos- en natuurbeheer) vergunningsplichtig: 

� Het kappen of rooien van struiken, alleenstaande bomen, bomenrijen, struwelen, 

houtachtige beplantingen, oude heggen, hagen, houtkanten, houtwallen en bossen. 
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� Het aanplanten van alleenstaande bomen, bomenrijen, houtkanten en bossen. 

Aanplanten van niet-inheemse bomen of struiken is verboden. 

� Het wijzigen van reliëf van de bodem met het oog op natuurbehoud, -herstel of –

ontwikkeling van het gebied. De aanvraag dient gemotiveerd te zijn. Alle andere 

wijzigingen in reliëf zijn verboden. 

� Het wijzigen van vegetatie en van lijn- en puntvormige elementen zoals weergegeven 

in het besluit van de Vlaamse Executieve tot instelling van een vergunningsplicht voor 

de wijziging van vegetatie en van lijn- en puntvormige elementen van 4/12/91.  

� BPA 18 Gentbos en omgeving – Gentbos  

Het BPA bestaat uit 6 artikels met bepaalde voorwaarden, toelaatbare vergunningsplichtige werken 

en verboden handelingen: 

1. Het parkgebied moet in zijn oorspronkelijke staat worden bewaard of zodanig 

worden ingericht dat het een sociale functie (huidige en toekomstige toestand) kan 

vervullen (bijvoorbeeld als park, openbare tuin, educatietuin, gebied voor passieve 

dagrecreatie). Daarnaast is het bestemd voor het behoud, de bescherming en het 

herstel van de tuinarchitecturale, landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van het 

gebied. 

2. Natuurgebieden met boskarakter zijn beboste of te bebossen gebieden met een 

grote ecologische en landschappelijke waarde. Zij zijn bestemd voor de 

instandhouding, de bescherming en het herstel van het landschap en zijn 

cultuurhistorische en ecologische waarden. Ze omvatten bossen, struwelen, 

beekvalleien, hooilanden, hooi- en graasweiden, ruigten, moerassen en bomenrijen, 

en met daarin de in het wild levende planten en dieren. 

3. Het agrarisch gebied met ecologische waarde is bestemd voor grondgebonden 

agrarische werken en handelingen die het voortbestaan van de beschermde 

ecologische waarden binnen en naast het gebied niet in gevaar brengen. 

4. Agrarische gebieden – zone non aedificandi zijn bestemd voor grondgebonden 

agrarisch gebruik. 

5. De bestemming “water in agrarisch gebied” is bedoeld voor het behoud van de 

waterlopen, brongebieden, waterpoelen als landschapselementen eigen aan het 

agrarisch gebied rondom het Gentbos. 

6. Van de zone openbaar domein maken deel uit: wegen, landwegen, voetwegen en 

fietspaden, parkeerhaven. 

 

RUP’s 

Er zijn drie Ruimtelijke Uitvoeringsplannen die betrekking hebben op het plangebied: 

� RUP 8 Heiwijk-Zuid (DEP 01/09/08) – Bos kasteel Graaf Rotsart de Hertaing 

Binnen het RUP zijn volgende stedenbouwkundige voorschriften vooropgesteld met betrekking tot 

bossen: 

 Niet toegelaten:  

� Het bebossen met een bomen- en heesterbestand dat niet volledig bestaat uit 

inheemse en streekeigen soorten met uitzondering van het vervangen van een niet 



ABO nv     Uitgebreid Bosbeheerplan Makegemse bossen 11

inheemse en streekeigen soort of in het kader van een bosbeheerplan of ander 

sectoraal beheerplan met een juridische basis.  

� Het ontbossen. 

� Het kappen of rooien van bomen, tenzij om veiligheidsredenen, ingeval van ziekte die 

tot afsterven leidt of wanneer opgenomen in het bosbeheerplan of een ander sectoraal 

beheerplan met een juridische basis. Vervanging is verplicht.  

� Het geheel of gedeeltelijk kappen van struwelen, houtachtige beplantingen, oude 

heggen of hagen, houtkanten en houtwallen wordt enkel toegelaten in het kader van 

een bosbeheerplan of een ander sectoraal beheerplan met een juridische basis. 

� RUP 2 Centrum midden (DEP 31/07/08) – Wisselbos 

De bepalingen met betrekking tot bos zijn opgenomen  binnen het Artikel 21. bis “Ecologisch 

waardevol parkgebied”. Deze zijn echter niet van toepassing indien anders bepaald in een 

goedgekeurd beheerplan of een goedgekeurd natuurinrichtingsproject.  

� Gewestelijk RUP Afbakening grootstedelijk gebied Gent (Vl. Reg. 16/12/2005) – Bos kasteel Graaf 

Rotsart de Hertaing en Kwenenbos 

 Onder het deelproject Merelbeke worden er geen bepalingen vooropgesteld betreffende bos.  

 

Gewestplan (Kaart 1.6) 

Kaart 1.6 geeft een overzicht van de bestemming van de bestanden volgens het Gewestplan (Bron: Gis 

Vlaanderen). 

Hieruit blijkt dat het overgrote deel van de bestanden gelegen is in natuurgebied (code 701 – 67%), gevolgd door 

parkgebieden (code 500 – 16%) en agrarische gebieden (code 900 – 4%; code 901 – 8%; code 911 – 3%).Alle 

andere gewestplanbestemmingen nemen een percentage van minder dan 5% van de oppervlakte van het 

beheerplan voor hun rekening. Onderstaande tabel geeft de oppervlaktes voor de verschillende bestemmingen van 

het gewestplan aanwezig in het studiegebied. 

Gebied gewestplan Oppervlakte (ha) 

Natuurgebieden 197,40  

Parkgebieden 46,99 

Landschappelijk waardevolle agrarische gebieden 23,75 

Agrarische gebieden 12,49 

Agrarische gebieden met landschappelijke waarde 7,37 

Gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 4,90 

Woonuitbreidingsgebieden 1,83 

Woongebieden 0,71 

Woongebieden met landelijk karakter 0,14 

Bedrijfsgebied met stedelijk karakter 0,04 

Groengebieden 0,02 

De bestemmingen van het gewestplan zijn per bestand en bosplaats weergegeven op kaart 1.6 en in bijlage 1.6. 
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1.7 LIGGING IN SPECIALE BESCHERMINGSZONES  

1.7.1 INTERNATIONALE BESCHERMINGSZONES (Kaart 1.7.1) 

Tot de internationale beschermingszones behoren de Ramsar-, Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden.  

Centraal en in het zuiden van het studiegebied bevinden enkele bosbestanden zich in het habitatrichtlijngebied 

“Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek (BE 2300044)”. Ramsargebieden of vogelrichtlijngebieden 

komen in de omgeving van het studiegebied niet voor. 

Kaart 1.7.1 geeft een overzicht van de internationale beschermingszones in het studiegebied. 

 

Er bevinden zich vier deelgebieden van het habitatrichtlijngebied “Bossen van het zuidoosten van de 

zandleemstreek” in het studiegebied.  

Het eerste deelgebied met een oppervlakte van 164 ha (BE2300044-1) omvat het complex van het Heilig 

Geestgoed, het Bruinbos, het Harentbeekbos, het Makegembos, de open ruimte tussen het Heilig Geestgoed en het 

Bruinbos en een uitloper langs de Molenbeekvallei.  

Het tweede deelgebied met een oppervlakte van 63 ha ( BE2300044-2) omvat het Nerenbos, Luisdonk/Huisdonk, 

Boswijk en tussenliggend agrarisch gebied. 

Deelgebied drie (BE2300044-3) omvat het grootste deel van het Gentbos. 

Tot slot bevinden nog enkele kleinere bestanden zich in een vierde deelgebied (BE2300044-22) dat zich situeert ter 

hoogte van het Aalmoezenijebos.  

Het habitatrichtlijngebied “Bossen van het zuidoosten van de Zandleemstreek (BE2300044)” is afgebakend ter 

bescherming van volgende habitats en soorten (habitats en soorten die op heden voorkomen in de deelnemende 

bossen zijn in vet aangeduid): 

 

Habitats 
2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix 

4030 Droge heide (alle subtypen) 

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

6430 Voedselrijke ruigten 

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

9120 
Atlantische zuurminnende beukenbossen van het type met Ilex- en Taxus-soorten, 
rijk aan epifyten (Ilici-Fagetum) 

9130 Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum 

9160 Eikenbossen van het type Stellario-Carpinetum 

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

Amfibieën en Reptielen 
1166 Triturus cristatus – Kamsalamander 

Planten 

1614 Apium repens - Kruipend moerasscherm 

 

Voor dit habitatrichtlijngebied zijn specifieke instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD’s) in opmaak. In de S-IHD’s wordt 

het bosgedeelte als volgt omschreven: “Iets minder dan de helft van het habitatrichtlijngebied, circa 805 ha, bestaat 

uit bos. Ongeveer 80 % hiervan bestaat uit habitatwaardige boshabitats. Het gaat om (zuurminnende) 

beukenbossen, eikenhaagbeukbossen en alluviale en broekbossen en hun boszomen. Daarnaast komen ook nog 
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(jonge) loofhoutaanplanten, populierenbossen en naaldhoutaanplanten voor, die niet als boshabitat gekwalificeerd 

kunnen worden.” 

In de specifieke instandhoudingsdoelstellingen worden onderstaande habitattypes en soorten bijkomend 

opgenomen: 

 

Habitats 
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen 

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

6230 
Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van 
submontane gebieden in het binnenland van Europa) 

7140 Overgangs- en trilveen 

Soorten Bijlage II 
Myotis dasycneme Meervleermuis 

Rhodeus serceus amarus Bittervoorn 

Soorten Bijlage III 
Myotis brandtii Brandt’s vleermuis 

Myotis daubentonii Watervleermuis 

Myotis mystacinus Gewone baardvleermuis 

Myotis dasycneme Meervleermuis 

Nyctalus noctula Rosse vleermuis 

Myotis nattereri Franjestaart 

Pipistrellus species Dwergvleermuis (Ruige/Grote/Kleine) 

Plecotus auritus Gewone grootoorvleermuis 

Plecotus austriacus Grijze grootoorvleermuis 

Rhodeus serceus amarus Bittervoorn 

Eptesicus serotinus Laatvlieger 

 

De drie boshabitattypes binnen dit habitatrichtlijngebied die effectief voorkomen in het studiegebied zijn 9120, 9130 

en 91E0. Hun staat van instandhouding wordt als volgt omschreven in de S-IHD’s: 

� De zuurminnende beukenbossen (type 9120) komen voor in veel van de grote bosplaatsen die binnen 

het habitatrichtlijngebied liggen. Verschillende kernen van deze habitat liggen in Luisdonk/Huisdonk, 

Nerenbos, Makegembos en Harentbeekbos. Daarnaast zijn er ook delen van het Bruinbos, Heilig 

Geestgoed en Gentbos waar deze habitats voorkomen. Er is een gedeeltelijk aangetaste actuele staat van 

instandhouding wat vooral te wijten is aan het niet bereiken van het minimaal structuurareaal, het aandeel 

en de hoeveelheid dood hout en de faunakarakteristieken. Overal in de deelnemende bossen in het 

habitatrichtlijngebied zijn potenties voor dit habitattype. De potenties komen voor ter hoogte van lemig 

zand en zandleemgronden in voedselarmere en zure, droge tot vochtige condities. 

� Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum (type 9130) komen in mindere mate voor, voornamelijk 

in enkele bestanden in Luisdonk/Huisdonk en het Nerenbos. Daarnaast bestaan ook enkele bestanden in 

het Heilig Geestgoed uit dit habitattype. Er is een gedeeltelijk aangetaste actuele staat van 

instandhouding, aangezien het minimaal structuurareaal in geen enkel deelgebied gehaald wordt en ook 

de faunakarakteristieken onvoldoende zijn. Er worden grote potenties toegekend aan dit habitattype voor 

het hele gebied met uitzondering van het Gentbos. 

� De alluviale bossen (type 91E0) zijn gebonden aan bronnen, bronbeken en grotere beek- of riviervalleien 

en komen verspreid voor tussen de andere bostypes in nagenoeg het ganse gebied. Voornamelijk in 

Gentbos, de Molenbeekvallei (Privé 3c), Haerlinckstraat en enkele bestanden in het Bruinbos, 

Makegembos, Harentbeekbos en Heilig Geestgoed. Ook hier betreft het een gedeeltelijk aangetaste staat 

van instandhouding. Er zijn binnen het habitatrichtlijngebied potenties om de oppervlakte alluviale- en 

broekbossen uit te breiden. 
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Eén open ruimtehabitattype, namelijk type 4030, komt beperkt voor in het gebied binnen de grenzen van het 

habitatrichtlijngebied. De staat van instandhouding als volgt beschreven: 

� De heidevegetaties bestaan uit vochtige en droge heide en heischrale graslanden (enkel 4030 in het 

studiegebied). Deze vegetatie komt actueel enkel voor in het Bruinbos (bestand 5p).De habitatwaardige 

oppervlakte beslaat een verwaarloosbare oppervlakte, veelal in de vorm van relictsoorten in de ondergroei 

van of op lichtrijke plekken in bossen in verschillende deelgebieden. Bovendien vormt vegetatiesuccessie 

door onaangepast beheer een belangrijk knelpunt voor deze vegetaties. 

Van de aangemelde soorten kan het volgende vermeld worden met betrekking tot hun staat van instandhouding: 

Aangezien kruipend moerasscherm een uiterst zeldzame soort is van voedselrijke graslanden die nog slechts op 

enkele locaties in Vlaanderen wordt aangetroffen, vormt deze soort voor de deelgebieden van het 

habitatrichtlijngebied die binnen het studiegebied van dit beheerplan vallen geen doelsoort volgens de S-IHD’s.  

De kamsalamander is wel een doelsoort en kent een gedeeltelijk aangetaste actuele staat van instandhouding. Een 

verbetering van de kwaliteit van het land- en waterhabitat is essentieel. Ook de verdere ontwikkeling van een 

kleinschalig landschap voor een goede connectiviteit en een herstel van migratiemogelijkheden door aanleg van 

voldoende poelen op voldoende dichte afstand t.o.v. elkaar is aangewezen.  

 

1.7.2 NATIONALE BESCHERMINGSZONES EN REGIONALE AANDACHTSGEBIEDEN 

Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) (Kaart 1.7.2.1) 

Een deel van de bestanden van dit bosbeheerplan zijn gelegen in een gebied dat deel uitmaakt van het Vlaams 

Ecologisch Netwerk. 

Volgende bestanden liggen binnen de afbakening van het VEN: 

Tabel 1.7.2b.: Bestanden gelegen in de afbakening van het VEN: 

VEN-gebied Bosplaats (Bestanden) 

De Makegemse bossen 

• Boswijk (4a, 4b) 

• Bruinbos (5a-r) 

• Heilig Geestgoed (6a-r) 

• Hogenbos (5a) 

• Luisdonk/Huisdonk (3a-e) 

• Makegembos/Harentbeekbos (12a-q) 

• Nerenbos (11a-g) 

• PR03 (3c) 

• PR04 (4a) 

De Vallei van de Bovenschelde Noord • Kerkwegelbos (7a) 

De Oosterzeelse bossen 

• Gravelos (1a) 

• Poelstraat (2a) 

• PR03 (3a, 3b) 

• PR10 (10a-c) 

 

Beschermde landschappen, stads- en dorpsgezichten (Kaart 1.7.2.2) 

In het studiegebied komen geen beschermde landschappen voor. Er komt geen enkel beschermd stadsgezicht maar 

wel een beschermd dorpsgezicht voor.  

Borgwal is geklasseerd als beschermd dorpsgezicht, meer bepaald het ‘Kasteel Borgwal, bijgebouwen en park’. Dit 

gebied wordt als volgt omschreven: 
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Een 18ha groot domein met onregelmatige vijfhoekige vorm, volledig omsloten door een bakstenen muur (ongeveer 

1.700 m). Het domein sluit aan bij de kerk met omringend kerkhof in de zuidwestelijke hoek. Het domein bestaat 

verder uit:  

� Twee ingeplante gebouwen in het westen, gegroepeerd rond twee binnenpleinen die met elkaar in 

verbinding staan.  

� Het neerhof in het noorden met de verschillende dienstgebouwen gegroepeerd rondom een vierkant 

beplant binnenerf met een centrale duiventoren. 

� Het volledig omsloten staatsieplein in het zuiden. 

� Monumentale toegangspoort in het westen. 

� Een brug naar het kasteel te midden van een gemetste vijver in het oosten. 

Volgende beschermingen zijn hier bij opgenomen: 

� Kasteel Borgwal met boogbrug en achterliggende hof, ereplein met poortgebouw en omliggende 

dienstvleugels (gevels en bedaking) en neerhof met omliggende vleugels (gevels en bedaking) en 

duiventoren. (OOooo264) 

� Spiegelvijver (OOooo846) 

� Neogotische kapel (OOooo847) 

� Park met dreven, vijvers, fonteinen, bronnen, fabriekjes, ijskelder met bekronend chinees paviljoen, 

bossen en weiden (zonder nieuwgebouwde paviljoenen) (OOooo848) 

� Bakstenen omheiningsmuur van Kasteel Borgwal (OOooo849) 

� Kasteel Borgwal met bijgebouwen en park (OOoo2571) 

Belangrijk op het domein zijn ook de dreven. De structuur hiervan (met enkele bomen) is al herkenbaar op de kaart 

van Vandermaelen (rond 1850). Op de topografische kaart van 1927 staan duidelijk de aangeplante bomen 

aangeduid. Deze dreven zijn nog steeds aanwezig, zij het niet steeds in zijn geheel.  

Het beschermingsbesluit is integraal terug te vinden in bijlage 1.7.2. 

Deze bestanden zijn ook aangeduid als beschermd monument, nl. “Leenstraat 31-35: park met dreven, vijvers, 

fonteinen, bronnen, fabriekjes, ijskelder met bekronend Chinees paviljoen, bossen en weiden met uitzondering van 

de nieuwgebouwde paviljoenen (OO000848)”.   

Onderstaand plan geeft de locatie van een aantal bijzondere kenmerken binnen bescherming OOooo848: 
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Kasteeldomein Borgwal en bijzondere kenmerken binnen bescherming OOooo848 (achtergrond: AGIV GDI Viewer) 

1: paviljoen en ijskelder 

2: grot 

3: kapel  

4: vijver 

5: vista met aan het uiteinde een haag in cirkelvorm met centraal een paar bankjes 

6: zeer oude taxussen 

7: enkele nagenoeg verdwenen “fabriekjes” (follies) in het kasteelpark 

Onderstaand volgt een beknopte beschrijving van het domein en zijn historiek (A. Schepens): 

Op de kruising van twee dreven in het zuidelijk gedeelte van het park ligt een ijskelder met bekronend Chinees 

paviljoen (1). Dit paviljoen heeft nog deels behouden figuratieve muurschilderingen en werd beschermd omwille van 

het algemeen belang wegens zijn artistieke waarde. Aan de oostelijke zijde van de spiegelvijver bevindt zich een 

grot (2) en in de zuidwestelijke hoek van het domein staat een kapel (3). In de noordoostelijk uithoek van het park 

bevindt zich een vijver (4). Centraal op het domein, vertrekkende vanaf de spiegelvijver in zuidoostelijke richting 

werd een vista aangelegd met aan het uiteinde een haag in cirkelvorm met centraal een paar bankjes (5). In het 

meest zuidoostelijke punt van het domein bevindt zich een merkwaardige plek waar een aantal zeer oude taxussen 

staan en ook kwelwater aan de oppervlakte komt (6). Mogelijk is dit een element in het park met symbolische 

waarde dat verwijst naar de vrijmetselarij. 

Wat ook opvalt in het zuidelijke bosbestand van het domein is dat er zich een aantal kleinere, kronkelige paadjes te 

vinden zijn, alsook sierheesters, midden in het bos. Dit wijst er op dit bos vroeger aangelegd werd in de typische 

(Engelse) landschapsstijl. Ook het kronkelige beekje dat naar de waterspuwer aan het paviljoen leidt, is een 

onderdeel van deze landschappelijke aanleg. Dit alles is een latere toevoeging (19e eeuw) op het oorspronkelijk 

strakke geometrische ontwerp van de klassieke tuinarchitectuur van Le Notre (eind 18e eeuw). Andere elementen 

die naar deze periode van de vrijmetselarij en de romantiek verwijzen zijn de “fabriekjes” (follies) in het kasteelpark. 

Namelijk de grot, het paviljoen, de brugjes,… Enkele van deze elementen zijn ook nagenoeg verdwenen (7). Enkel 

nog een paar stenen restanten die hier kunnen worden aangetroffen duiden dat hier “een fabriekje” heeft gestaan. 

Deze subtiele elementen geven de evolutie mee die kenmerkend is voor vele kasteelparken.  
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De omheiningsmuur van het domein werd beschermd (bescherming OOooo849) omwille van de historische waarde 

als voorbeeld van een bakstenen domeinommuring daterend uit het einde van de 18e eeuw als beeldbepalend 

element in de dorpskom en onafscheidelijk deel uitmakend van het hele domein. 

De neogotische kapel dateert van 1877 en werd gebouwd door de kasteelheer ter ere van Onze Lieve Vrouw van 

Lourdes, ingepast in de domeinommuring. Deze werd onder bescherming geplaatst (bescherming OOooo847) 

omwille van de historische waarde als voorbeeld van een neogotische kapel en omwille van het neogotisch interieur. 

 

Landschapsatlas (Kaart 1.7.2.2) 

� Ankerplaatsen zijn de meest landschappelijk waardevolle gebieden voor Vlaanderen. Het zijn complexen van 

gevarieerde erfgoedelementen die een geheel vormen dat ideaaltypische kenmerken vertoont omwille van de 

gaafheid of representativiteit, ofwel ruimtelijk een plaats inneemt die belangrijk is voor de zorg of het herstel van 

de landschappelijke omgeving. 

Binnen het studiegebied komt één (nog niet definitief bevestigde (06/01/2014)) ankerplaats voornamelijk de 

‘Merelbeekse bossen’ (A40034). Deze ankerplaats wordt als volgt omschreven:  

De Merelbeekse bossen vormen een boscomplex tussen de dorpen Melsen, Baaigem, Munte, Bottelare en 

Schelderode. Deze bossen, die in elkaar overlopen, noemen het Makegembos, Harentbeekbos, Heilig 

Geestgoed, Bruinbos, Boswijk en Nerenbos. De oudst beschikbare kaart van dit gebied, nl. de kaart van 'Het 

land van Aalst', dateert uit 1644. Hierop staat tussen de dorpen Baaigem, Munte, Melsen en Bottelare reeds 

een bos getekend. Op de kaart van Friex uit 1743 staat er eveneens een bos op deze locatie ingetekend. 

Wanneer er op de Ferrariskaart gekeken wordt zien we dat het bos 'Nerenbosch' genoemd wordt. Het strekt 

zich tussen Bottelare, Melsen en Munte uit. Aan de rand komen er enkele akkers, door perceelsrandbegroeiing 

omzoomd, in het bos voor. Enkele lintvormige gehuchten; Makegem, Munte en Wassene, dringen in de rand 

van het bos door. Voorts wordt het bos door enkele straten en beken doorsneden. Ten zuiden van het 

boscomplex ligt tussen Baaigem en Munte een kouter. Op de Ferrariskaart is deze ook mooi te zien en staat er 

al een molen tussen Baaigem en Makegem. Als de Ferrariskaart met de kaart van Vandermaelen (1848) 

vergeleken wordt zien we dat het bos een groot deel geslonken is. Vooral aan de randen zijn er weiden en 

akkers bijgekomen, dit zorgt ervoor dat het bos meer versnipperd. Bij de kaart van Depot de la Guerre (1869) is 

het bosareaal nog wat gekrompen. Vanaf de kaart uit 1869 tot de recente topografische kaarten blijft de situatie 

ongeveer ongewijzigd. Juist enkele percelen aan de rand worden bos of omgekeerd, enkele percelen die tot 

landbouwland worden getransformeerd. Voor de rest blijft de situatie praktisch ongewijzigd. Vanaf de kaart van 

1869 is op de noordhelling van de kouter tussen Baaigem en Munte een merkwaardige reliëfsvorm te zien. Op 

de Muntekouter bleven talrijke bunkers uit de jaren 1930, opgericht als laatste verdedigingslinie van Gent, 

bewaard. Op de top van de kouter staan twee clusters zendmasten. Wanneer de bodemkaart met het 

bodemgebruik op topografische kaarten vergeleken wordt, zijn er enkele verschijnselen erg opvallend. Op de 

open Muntekouter bevinden zich voor de landbouw goede zandleemgronden. Ten noorden hiervan ligt een veel 

lager gelegen gebied. Deze depressies, met erg natte zandleemgronden die een sterk gevlekte textuur B 

horizont hebben, zijn met bossen bedekt. Ten noorden van de lijn Wassene- Steenberge zijn de gronden eerder 

licht- zandlemig en nog verder noordwaarts worden het lemige- zandgronden. Maar ook hier geldt het principe: 

de natte depressies liggen onder bos, de iets drogere stukken zijn weiden en de goed gedraineerde gronden 

zijn akkers. Het substraat van de beboste depressies bestaat uit Paniseliaanklei, bij de kouter daarentegen is 

het Kwartair wat dikker en is het substaat zand. Aan de noordelijke grens van de ankerplaats komen we in de 

zandstreek. Dit is een zuidelijke uitloper van de Vlaamse Vallei. Op de Muntekouter, juist ten noorden van 

Baaigem, staat de 'Prinsenmolen'. Naast de molen ligt voormalige molenaarshuis met bijhorende koetshuizen, 
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de tuin is volledig omhaagd. Het huis dateert uit 1857 en staat op de plaats waar het zogenaamde 'Nieuwhof' of 

'Prinsenhof', waartoe de molen, sindsdien Prinsenmolen, behoorde. De huidige Prinsenmolen zou in 1884 

gebouwd zijn. De ronde, stenen korenwindmolen van het belt- of bergmolentype staat op de plaats van een 

vroegere houten staakmolen die minstens uit de 16e eeuw zou stammen en eigendom was van de prinsen van 

Gavere. Eind de 18e eeuw werd de molen openbaar verkocht als nationaal goed. In het midden van de 19e 

eeuw werd een stoommaalderij toegevoegd. De nieuwe molen heeft met windkracht gemalen tot 1953 met 

terzelfdertijd een elektrische maalderij met walsenstoelen onderin de molen. Sinds de storm van 1972 is hij 

zonder gevlucht. Ondertussen is de molen grotendeels gerestaureerd. Voor de molen staat een recent 

molenaarshuis. In het bos en aan de rand ervan staan nog enkele hoeves in regionale baksteenarchitectuur. 

Volgende bestanden maken deel uit van deze ankerplaats:  

Ankerplaats Bosplaats (bestanden) 

Merelbeekse bossen 

• Boswijk (4a-b) 

• Bruinbos (5a-r) 

• Heilig Geestgoed (6a-r) 

• Hogenbos (5a) 

• Luisdonk/Huisdonk (3a-e) 

• Makegembos/Harentbeekbos (12a-q) 

• Nerenbos (11a-g) 

• PR04 (4a) 

 

� Lijnrelicten worden gevormd door lijnvormige landschapselementen die drager zijn van een cultuurhistorische 

betekenis. Enkel het lijnrelict ‘Molenbeek Melle-Balegem’ (L40033), die de loop van de Molenbeek aanduidt 

zoals die al op de kaarten van Ferraris en Vandermaelen stond, bevindt zich langs één van de deelnemende 

bosplaatsen: PR03 (3a, 3b).  

� Puntrelicten zijn afzonderlijke objecten met hun onmiddellijke omgeving, zoals bijvoorbeeld bouwkundig 

erfgoed en bijzondere landschapselementen zoals solitaire bomen. 

Er zijn twee puntrelicten gelegen in of in de directe omgeving van deelnemende bosbestanden: 

� Kasteel Borgwal (P40303): directe omgeving van Privé 13a, 13d, 13h, 13i  

� Kasteel Rotsart de Hertaing of Kasteel De Populieren (P40803): in Gemeente 1a 

� Relictzones zijn gebieden met een grote dichtheid aan punt- of lijnrelicten, zichten en ankerplaatsen en zones 

waarin de samenhang tussen de waardevolle landschapselementen belangrijk is voor de gehele 

landschappelijke waardering.  

Volgende relictzones in het studiegebied bevatten bosbestanden die deel uitmaken van dit bosbeheerplan:  

� Scheldevallei van Gavere tot Gent (R40054):  

De alluviale vlakte van de Scheldevallei is een gebied met potentiële archeologische 

vindplaatsen. Er zijn antropogene rechttrekkingen van de Schelde gebeurd vanaf de late 

Middeleeuwen. Resultaat is een vallei met een gekanaliseerde rivier, waarvan het reliëf van de 

valleiranden sterk is uitgesproken en structuurbepalend is voor de skyline en de perceptieve 

ruimtelijke begrenzing van de eenheid. Sterk afwisselende, meestal gerichte zichten met 

wisselende kijkdiepte zijn aanwezig. In de 18e eeuw waren er nog maar weinig afgesneden 

(hetzij natuurlijk hetzij antropogeen) meanders aanwezig. Deze zijn met hun lineair groen sterk 

structurerend. Populierenaanplantingen zijn geassocieerd met de afgesneden meanders. Het 

Schelde-alluvium dat tot in de eerste helft van deze eeuw gekenmerkt was door een 

meerslandschap met open karakter heeft aanzienlijke transformaties ondergaan. Sommige delen 
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zijn uitgebrikt: de grond werd afgegraven voor de kleiwinning en nadien achtergelaten als moeras 

en beplant met populieren. Het uitbrikken van de gronden kende zijn hoogtepunt rond de 

eeuwwisseling. In de huidige situatie vinden we in het landschap dus hoofdzakelijk meersen, met 

greppels doortrokken met grachten omgeven, uitgebrikte gronden en weinig akkerland op de 

donken. De meersen hebben een gesloten karakter met aangeplante perceelsranden. Op de 

uitgebrikte gronden is bos aangeplant. De ruggen, die als donk voorkomen, zijn nog steeds door 

akkerland ingenomen.  

� Beerlegem, Stampkotbeek, Munkbosbeek, Blauw Kasteel (R40060) 

De Munkbosbeek en zijn omgeving zijn in de huidige toestand vrij goed behouden ten opzicht 

van Ferraris en Vandermaelen: beplante oevers van de beek, overwegend weilanden en 

verschillende bospercelen. Munkboshoeve en omgeving zijn nog bosgebied op de kaart van 

Ferraris. In het midden van de 19de eeuw werden de Munkboshoeven opgetrokken, 

oorspronkelijk als een drieledige landbouwstokerij. Munkbos was vroeger een staatsbos, maar 

werd verkocht voor 1830. 

� Kasteelparken Melle – Merelbeke (R40087) 

Verschillende kasteelparken zijn al op Ferraris en Vandermaelen aanwezig als een groter 

bosgebied. Het landschap wordt bepaald door verschillende parken gelegen tussen het 

landbouwlandschap. In de parken zijn grote kastelen gesitueerd. In het Gentbos zijn oude vijvers 

opgenomen.  

� Oud-bosrelictzone bij Melle-Merelbeke (R40086) 

In de omgeving van Munte is het boscomplex met open landbouwgebied al aanwezig op de kaart 

van Ferraris, waarin de percelering grotendeels gelijk is gebleven. De vorm en de grootte van 

Harentbeekbos is ook gaaf en herkenbaar gebleven volgens Ferraris. Het Aalmoezenijebos van 

Gontrode was een aalmoezenij van de abdij van Sint-Baafs. 

 

 Volgende bestanden zijn (al dan niet gedeeltelijk) in een relictzone gelegen (tabel 1.7.2b): 

Tabel 1.7.2b.: Bestanden gelegen in een relictzone 

Relictzone Bosplaats (Bestanden) 

Scheldevallei van Gavere tot Gent 
Volledig:  

• Kerkwegel (7a) 

Beerlegem, Stampkotbeek, Munkbosbeek, Blauw Kasteel 

Gedeeltelijk:  

• PR10 (10k, 10m, 10h, 10g, 10t)  

Volledig:  

• PR10 (10i, 10j) 

Kasteelparken Melle – Merelbeke 

Gedeeltelijk:  

• Gentbos  (1s, 1w) 

Volledig:  

• Gentbos (1a-r, 1t, 1x) 

Oud-bosrelictzone bij Melle-Merelbeke 

Gedeeltelijk:  

• Makegembos (12a) 

• Nerenbos (11e)  

• PR10 (10g, 10h, 10k, 10m, 10t)  
 
 

Volledig:  

• Borgwal  (13a, 13c-13i) 

• Bruinbos (5a-r)  

• Ganzendam (8a) 

• Heilig Geestgoed (6a-s)  
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• Hogenbos (5a-b) 

• Kastijdestraat (7a-b)  

• Kyotobos (6a) 

• Luisdonk/Huisdonk (3a-e) 

• Makegembos/Harentbeekbos (12b-q)  

• Makenbos (9a-9o)  

• Nerenbos (11a-c, 11e-g) 

• Poelstraat (2a-b)  

• PR03 (3a-c)  

• PR10 (10a-b, 10e-f, 10l, 10n-p, 10r-s, 10u,) 
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2 ALGEMENE BESCHRIJVING  

2.1 CULTUURHISTORISCHE BESCHRIJVING  

2.1.1 HISTORISCH OVERZICHT (Kaarten 2.1.1.1 tot 2.1.1.3) 

De evolutie van het gebied wordt geschetst aan de hand van volgende digitale kaartlagen (Bron: NGI): 

� de Ferraris kaart (+ 1775) 

� Vandermaelen kaart (+ 1850) 

� topografische kaart (1910-1940) 

� boskaart 2000 

 

de Ferraris kaart (1775) (Kaart 2.1.1.1)  

Uit de historische kaarten van Graaf de Ferraris (1775) kan er worden opgemaakt dat er rond de stad Gent al heel 

wat percelering was gebeurd. Aan de overzijde van de Scheldevallei, die grotendeels wordt weergegeven als 

‘moerassige weide’ is de percelering nog niet zo duidelijk. Hier is het voornamelijk een afwisseling van bosgebieden 

met weilanden en akkers. De grotere woonkernen zijn voornamelijk terug te vinden in Gavere en Melle. Merelbeke 

zelf bestaat dan nog uit moerasgebied en is nog niet zo uitgebreid. 

Toch hebben vele bosplaatsen in dit bosbeheerplan een bestaansgeschiedenis die dateert van 1775 of vroeger. Een 

goed voorbeeld hiervan is Nerenbos, dat zelfs met naam (Nerenbosch) aangeduid staat op de kaart. Daarnaast zijn 

ook het Luisdonk/Huisdonk, Bruinbos, Heilig Geestgoed, Makegembos, Harentbeekbos, Makenbos en PR10 (10g-

10t) dan al herkenbaar aanwezig. De begrenzing varieert, maar de kernen van deze bossen zijn wel al terug te 

vinden. Gentbos en Kwenenbos zijn op deze kaart nog meer gefragmenteerd dan op heden, het Hollebeekpark is in 

deze periode dan weer veel uitgebreider dan nu. 

Het domein Borgwal is ook terug te vinden, met een duidelijke aanduiding van waar de muur staat. Grote delen zijn 

nog niet aangeduid als bos, wat aangeeft dat deze percelen later zijn beplant of op het moment van opname 

kortstondig waren ontbost. 

 

Vander Maelen kaart (1850) (Kaart 2.1.1.2) 

Ook ten tijde van de kartering van Vander Maelen wordt het landschap afgewisseld door akkers, weiden en bossen. 

De Scheldevallei is nog steeds bepalend in het landschap, en bestaat voornamelijk uit weilanden.  

Dezelfde bosbestanden als ten tijde van Ferraris zijn ook nog aanwezig en beginnen al meer hun huidige vorm te 

krijgen. Op sommige plaatsen zijn stukken ontbost en elders herbebost. Globaal lijkt er een vermindering van het 

bosareaal te zijn. Voornamelijk Harentbeekbos en Heilig Geestgoed krijgen hun huidige uitzicht, en ook het 

Hogenbos ten noorden van het Nerenbos staat op deze kaart apart vernoemd. In Borgwal staan er ook bossen en 

dreven aangeduid, wat aantoont dat deze tussen de periode van Ferraris en Vander Maelen zijn aangeplant en 

aangelegd. Gentbos is op deze kaart al minder gefragmenteerd dan den tijde van Ferraris en Kwenenbos is niet 

meer aanwezig op deze kaart. Het Hollebeekpark neemt ook af in areaal.  
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Militaire topografische kaart 1910-1940 (Kaart 2.1.1.3) 

Wanneer we de topografische kaarten van tijdens de periode 1910-1940 vergelijken met de kaarten van Vander 

Maelen (1850), dan zien we een algemene trend van afname van bosareaal. Voor de grotere bossen opgenomen in 

het bosbeheerplan is de verandering redelijk klein, met een vermindering van het areaal van Nerenbos, de 

noordelijke zijde van Bruinbos en aan de randen van het Harentbeekbos. Makenbos en PR10 (bestand 10g-10t) 

blijven ongeveer hetzelfde.  

De structuur van Borgwal is op deze kaarten ook duidelijker uitgesproken. Er zijn ook bospercelen bijgekomen in 

vergelijking met de Vander Maelen kaart. Bestanden van de bosplaats PR03 (3a, 3b), die de loop van Molenbeek 

volgen tussen Borgwal en Makegembos, zijn op deze kaart aanwezig. Van het Kerkwegelbos is ook een eerste deel 

reeds aanwezig op deze kaart.  

Gentbos en Kwenenbos beginnen hun huidige vorm te krijgen, maar er ontbreken nog bestanden. Ook ligt het 

Hollebeekpark nog steeds tussen deze twee bossen.  

 

Boskaart 2000 (Kaart 2.1.1.4) 

Een aantal bosbestanden opgenomen in voorliggend bosbeheerplan, zijn relatief jonge bossen die een ontstaan 

kenden tussen 1910-1940 en 2000 of - in sommige zeer jonge aanplanten - zelfs later. Uitzonderlijk betreft het ook 

vooralsnog onbeboste percelen die in de toekomst bebost zullen worden (akkers, braakliggende percelen).  

Tot de relatief jonge bestanden horen delen van Kwenenbos (3a, 3e, 3f) en Gentbos (1a-b,  1g, 1m, 1o, 1r, 1u,1v). 

Delen van Hogenbos, die op de historisch kaarten wel bebost waren, zijn verdwenen op de boskaart en dus later 

heraangeplant. Heilig Geestgoed is ook wat uitgebreid naar het zuiden toe. Van het Hollebeekpark kan er gezegd 

worden dat het beperkter is geworden sinds 1910-1940.  

 

Kaarten 2.1.1.4a en 2.1.1.4b geven een overzicht van de historische evolutie van de bossen in het studiegebied aan 

de hand van de boscontouren op de Ferrariskaart, de Vandermaelenkaart, de topografische kaart 1910-1940 en de 

bosreferentiekaart 2001. Gezien de eerder beperkte geografische nauwkeurigheid van de historische kaarten (vooral 

de contouren van de bosbestanden ten tijde van Ferraris), dienen deze slechts als indicatief bekeken te worden.  

Kaarten 2.1.1.5a en 2.1.1.5b geven een aanduiding van de bosleeftijd van de bestanden, gebaseerd op historische 

kaarten. Bijlage 2.1.1 geeft per leeftijdsklasse aan welke bosplaatsen hierin vallen.  

 

2.1.2 KENMERKEN VAN HET VROEGERE BEHEER (CULTUURHISTORISCH) 

 [Bron: jaarboek voor ecologische geschiedenis 2002, Academia Press] 

Er wordt vermoed dat Makegem in de vroege Middeleeuwen deel uitmaakte van de nabijgelegen heerlijkheid Munte. 

Deze heerlijkheid is ergens in het begin van de volle Middeleeuwen door versnippering en ruiloperaties in 

verschillende delen uiteen gevallen, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat Makegem uiteindelijk bij 

Schelderode werd gevoegd. Uit een document uit het archief van de Sint-Pietersabdij van november 1232 

betreffende een ruiloperatie tussen de abdij en de heren van Rode, valt af te leiden dat Baaigem deel uitmaakte van 

Munte. Ook Makegem en de wijk Makkegemstraat, hebben waarschijnlijk tot deze oorspronkelijke omschrijving van 

Munte-Baaigem gehoord. Op de Ferrariskaart zien we dat ze aan het einde van de 18de eeuw parochiaal nog 

steeds bij Baaigem hoorden. 

Het driesgehucht te Makegem is een relict van eeuwenlange bewoningsgeschiedenis. De verdwenen bewoning aan 

de Cleijen Driesch is archeologisch interessant omdat ze mogelijk een licht kan werpen op de vroegste geschiedenis 

van dergelijke gehuchten. 
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Ten gevolge van zijn relatief lage ligging ten opzichte van de Baaigemkouter is Makegem rijk aan slecht 

gedraineerde gronden, beken en grachten. Mede daarom bestaat een groot deel van Makegem al van oudsher uit 

bossen en is het poelen- en slotenrijk. Thans is nog steeds een aanzienlijk bos bewaard gebleven. Opvallend is ook 

dat de bewoning in Makegem zich in hoofdzaak concentreerde rond het driesplein. Momenteel verzorgt dit plein, in 

gewijzigde vorm weliswaar, nog steeds deze centrumfunctie. 

Het landschapsbeeld te Makegem zoals we het vandaag kennen is de uitkomst van diverse sociaaleconomische 

processen die traceerbaar zijn sinds de Middeleeuwen. Gedurende het Ancien Régime kreeg het bos een 

wisselende omvang. Afhankelijk van de economische omstandigheden werden delen omgezet tot landbouwgrond en 

hoeves, of percelen verlaten en terug bebost. Het bos en de mens waren in voortdurende interactie. Bossen dienden 

niet alleen als brandstofreservoirs (hakhoutbeheer), maar dienden in bepaalde periodes ook als leverancier voor 

bouwstoffen en als weideplaats voor dieren (ook al werd dit uitdrukkelijk verboden). De procedure van het verkoop 

van hout was in houwen (= indelingen van hakhout in het bos). Het bos werd ingedeeld in kavels die zorgvuldig 

werden opgemeten. Vervolgens verkocht men de kavels openbaar per opbod aan de meest biedende. Door enkel 

het hakhout te verkopen werd het bos op een vrij duurzame manier beheerd. 

Het beheerplangebied bevat eveneens enkele archeologische indicatoren: zo staan in de CAI (Centraal 

Archeologische Inventaris) een aantal vindplaatsen vermeld in de betreffende bosgebieden of in de onmiddellijke 

omgeving ervan. De meldingen betreffen vondsten en roerende objecten uit de 16de eeuw.  

• Bos kasteel Graaf Rotsart de Hertaing (Fabiolapark): losse vondsten van munten uit de 16de eeuw (32409) 

• Kasteel Borgwal: versterkt kasteel uit de 16de eeuw (157826) 

 

2.2 BESCHRIJVING VAN DE STANDPLAATS  

2.2.1 RELIËF EN HYDROGRAFIE 

Reliëf  

Het reliëf in het studiegebied is het laagste aan de Scheldevallei. Van daaruit stijgt het niveau richting het 

zuidoosten. De vallei van de Molenbeek (PR03, PR05, PR16), Ganzendam en het noorden van Borgwal (13a, 13b) 

ligt in de overgangszone met de Scheldevallei, tussen de 10 en de 20 meter. Kerkwegelbos ligt ook in deze zone op 

een steilere, noordwestelijk georiënteerde helling. Meer naar het noorden toe is er een geleidelijkere overgang van 

10 naar 20 meter vanuit de Scheldevallei, waarin de Melsenbeek ligt. Hierin ligt Kwenenbos en Hollebeekpark. 

Gentbos ligt net op de hoogtelijn van de 20 meter, net als PR01 (1a). De meest noordelijke bosplaatsen het 

Wisselbos en Bos kasteel Graaf Rotsart de Hertaing liggen beiden tegen de hoogtelijn van 10 meter. 

De Makegemse bossen, met Nerenbos, Luisdonk/Huisdonk, Hogenbos, Boswijk, Bruinbos, Heilig Geestgoed, 

Makegembos en Harentbeekbos liggen tussen de 20 en de 35 meter. Ook Makenbos en de kleinere bosplaatsen 

daar rond (PR08, bestanden van PR10 en Kyotobos) liggen op deze hoogte. Naar het noordoosten toe, via de 

Driesbeekvallei, daalt het reliëf tot onder de 20 meter vanaf Poelstraat tot aan het Aalmoezenijenbos (ook Gravelos 

en bestanden van PR03).  

Het meest zuidelijke bestand van het Heilig Geestgoed (6s) ligt op een steile helling die klimt van 40 meter tot 50 

meter (ongeveer 12%). Dit plateau gaat tot maximaal 55 meter en ligt ten zuidenoosten van de Makegemse bossen. 

Aan de andere zijde van dit plateau ligt de grotere kern van bosplaats PR10, op een hoogte tussen de 30 en de 40 

meter.  

 

Hydrografie (Kaart 1.5.2 en 2.2.1) 

Hydrografisch gezien is het studiegebied verspreid over het Boven- en het Beneden-Scheldebekken. Vele 

bestanden van dit beheerplan zijn gelegen in kwelgebieden en zijn bijgevolg vochtig tot zelfs nat. Dit heeft zijn 
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weerslag op de voorkomende vegetatietypes. Op de fysische systeemkaart wordt er een onderverdeling gemaakt in 

(waarschijnlijk) infiltratiegebieden, kwelgebieden en intermediaire gebieden (ook percelen met geen waarde of geen 

uitspraak). De kwelgebieden vallen vaak samen met de aanwezige waterlopen en ook de bosplaatsen waar deze 

doorlopen: 

• Braambosbeek loopt door Wisselbos 

• Melsenbeek loopt door Kwenenbos (en zijloop door bestand 1a van PR01) 

• Hollebeek loopt door Gentbos 

• Molenbeek loopt langs Ganzendam, PR03 (3c), door het noorden van het Makegembos en een groot deel 

van het Bruinbos 

• Driesbeek loopt langs Makenbos, Poelstraat, Gravelos, PR03 (3a-b) en Aalmoezenijenbos 

De fysische systeemkaart voor het studiegebied wordt weergegeven op kaarten 1.5.2a en 1.5.2b. 

In onderstaande tabel wordt weergegeven welke bestanden (volledig of deels) in welk gebied van de fysische 

systeemkaart liggen: 

Waarde op 
fysische 

systeemkaart 
Volledige bestanden Gedeeltelijke bestanden 

geen waarde 
• Borgwal (13a-i) 

• Gentbos (1f, 1k, 1m-o, 1q) 

• PR07 (7a) 

• Bos kasteel Graaf Rotsart de Hertaing (1a) 

• Gentbos (1b, 1e, 1h, 1i, 1j, 1l, 1p, 1q, 1v) 

• Hollebeekpark (4a) 

• Kwenenbos (3e) 

• PR05 (5a) 

• PR07 (7b, 7e)  

• PR16 (16a) 

infiltratiegebied 

• Bos kasteel Graaf Rotsart de 
Hertaing (1b) 

• Bruinbos (5a, 5k)  

• Gentbos (1a) 

• Heilig Geestgoed (6s) 

• Kastijdestraat (7a-b) 

• Makegembos/Harentbeekbos (12g-h, 
12k, 12p-q) 

 

• Bos kasteel Graaf Rotsart de Hertaing (1a) 

• Boswijk (4a-b)  

• Bruinbos (5e-f, 5m, 5r)  

• Gentbos (1b-c, 1g, 1p-q, 1u-v, 1x) 

• Heilig Geestgoed (6a, 6c, 6e, 6j, 6k, 6m, 6p, 6r)  

• Hogenbos (5a, 5b)  

• Kwenenbos (3a, 3d, 3e)  

• Kyotobos (6a) 

• Luisdonk/Huisdonk (3a-d) 

• Makegembos/Harentbeekbos (12a-f, 12i-j, 12l, 12n, 12o) 

• Makkegemstraat (9a-b, 9d) 

• Nerenbos (11a-c, 11g)  

• PR01 (1a-d)  

• PR04 (4a) 

• PR05 (5a)  

• PR10 (10a, 10e, 10u)  

• PR14 (14a)  

• PR15 (15b)  

• PR16 (16a) 

kwelgebied 

• Aalmoezenijenbos (10a-c) 

• Bruinbos (5c-d, 5i-j, 5o, 5q)  

• Ganzendam (8a-b) 

• Gentbos (1d) 

• Gravelos (1a) 

• Kerkwegelbos (7a) 

• Kwenenbos (3b-c, 3f-g) 

• Makegembos (12a) 

• Makenbos (9e-f, 9h, 9j, 9k-l, 9o) 

• PR03 (3a-c) 

• Wisselbos (2a) 

• Poelstraat (2a) 

• Luisdonk/Huisdonk (3a, 3c-d)  

• Boswijk (4a-b)  

• Bruinbos (5e, 5h, 5l, 5m-n, 5p)  

• Heilig Geestgoed (6b, 6f, 6i, 6n, 6o, 6q) 

• Kwenenbos(3a, 3d-e) 

• PR01 (1a, 1d)  

• PR02 (2a)  

• PR06 (6a)  

• PR07 (7b, 7f) 

• PR08 (8a)  

• Makenbos (9c, 9g, 9i, 9m-n)  

• PR10 (10b, 10f, 10g-k, 10n-p, 10r-s)  

• Nerenbos (11c-e, 11g)  

• Makegembos/Harentbeekbos (12b, 12l) 

• PR16 (16a) 

• Gentbos (1c, 1e, 1h-j, 1l, 1p-s, 1u-v) 
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Waarde op 
fysische 

systeemkaart 
Volledige bestanden Gedeeltelijke bestanden 

intermediair gebied 

• Gentbos (1t)  

• Heilig Geestgoed (6d, 6h, 6l) 

• Luisdonk/Huisdonk (3e) 

• Makkegemstraat (9c)  

• Makenbos (9a)  

• Nerenbos (11f)  

• Poelstraat (2b)  

• PR08 (8b) 

• PR10 (10c-d, 10l, 10m, 10t) 

• PR15 (15a) 

• Bruinbos (5e-h, 5l-n, 5p, 5r)  

• Gentbos (1c, 1g, 1j, 1r-s, 1u-x) 

• Heilig Geestgoed (6a-c, 6e-g, 6i-k, 6m-r) 

• Hogenbos (5a-b) 

• Kwenenbos (3d)  

• Luisdonk/Huisdonk (3b-d)  

• Makegembos/Harentbeekbos (12b-f, 12i-j, 12l, 12m-o)  

• Makenbos (9b-c, 9g, 9i, 9m-n)  

• Nerenbos (11a-e, 11g)  

• Poelstraat (2a)  

• PR01 (1a) 

• PR02 (2a)  

• PR04 (4a)  

• PR06 (6a)  

• PR07 (7f) 

• PR08 (8a)  

• PR10 (10a-b, 10f, 10g-k, 10n-p, 10r-u)  

• PR14 (14a) 

geen uitspraak  
• Gentbos (1w) 

• Makenbos (9b) 

• PR04 (4a)  

 

Er zijn heel wat poelen en enkele vijvers aanwezig in het studiegebied. Deze worden weergegeven op kaart 2.2.1 en 

zijn vooral relevant voor de amfibieënpopulaties in de gemeente (zie 2.4.3) maar kunnen ook een bijdrage leveren 

op vlak van andere fauna (bijvoorbeeld als drink- of jachtplaatsen) en flora (zo is onder andere de poel in het 

noorden van het Bruinbos zeer waardevol, zie verder).  

 

De grondwaterkwetsbaarheidskaart geeft aan dat een deel van de bestanden gelegen zijn in matig kwetsbaar gebied 

(Cb) en een ander deel in weinig kwetsbaar gebied (Dc). Enkele bestanden of delen van bestanden richting 

Scheldevallei bevinden zich in zeer kwetsbaar gebied (Ca1).  

Onderstaande tabel geeft weer welke (delen van) bestanden in welk deel gelegen zijn.  

Kwetsbaarheid Bosplaatsen (bestanden) 

Weinig kwetsbaar (Dc) 

• Aalmoezenijenbos (10a-10c) 

• Borgwal (13a-i) 

• Bos kasteel Graaf Rotsart de Hertaing (1a-b) 

• Boswijk (4a-b) 

• Bruinbos (5a-c, 5e-r) 

• Ganzendam (8a-b) 

• Gentbos (1a-x) 

• Gravelos (1a) 

• Heilig Geestgoed (6a-e, 6i, 6m-p) 

• Hogenbos (5b) 

• Hollebeekpark (4a) 

• Kwenenbos (3a-g) 

• Luisdonk/Huisdonk (a-e) 

• Makegembos/Harentbeekbos (12a-d, 12f-l, 12p) 

• Makenbos (9i-j) 

• Makkegemstraat (9a-d) 

• Nerenbos (11a-b, 11g) 

• Poelstraat (2a-b) 

• PR01 (1a-d) 

• PR02 (2a) 

• PR03 (3a-c) 

• PR05 (5a) 

• PR06 (6a) 

• PR07 (7a-f) 
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Kwetsbaarheid Bosplaatsen (bestanden) 

• PR08 (8a-b) 

• PR10 (10c-j, 10m, 10o-p, 10r) 

• PR16 (16a) 

• Wisselbos (2a) 

Matig kwetsbaar (Cb) 

• Heilig Geestgoed (6c, 6e-l, 6q-s) 

• Hogenbos (5a-b) 

• Kastijdestraat (7a-b) 

• Kyotobos (6a) 

• Makegembos/Harentbeekbos (12l-q) 

• Makenbos (9a-o) 

• Nerenbos (11b-e, 11g) 

• PR01 (1d) 

• PR04 (4a) 

• PR10 (10a-b, 10e, 10i-p, 10r-u) 

• PR14 (14a) 

• PR15 (15a-b) 

Zeer kwetsbaar (Ca1) 

• Ganzendam (8b) 

• Kerkwegelbos (7a) 

• Kwenenbos (3a-b, 3f-g) 

 

Er zijn geen beschermingszones van waterwingebieden van belang in het studiegebied van dit beheerplan. 

 

2.2.2 BODEM EN GEOLOGIE  

Geologie                       (Kaart 2.2) 

Volgens de tertiairgeologische kaart van Vlaanderen komen volgende lagen onder elkaar voor met toenemende 

ouderdom:  

Formatie van Gent 
Lid van Vlierzele Kleiig zand, kleilenzen, zandsteenbanken 

Lid van Merelbeke Klei, silt 

Formatie van Tielt 
Lid van Egem Glauconiethoudend zand 

Lid van Kortemark Siltige klei 

Formatie van Kortemark  

Lid van Aalbeke (Fijnsiltige) klei 

Lid van Moen Siltig glauconiethoudend zand, schelpen 

Lid van Saint-Maur (Fijnsiltige) klei 

 

De laag uit het Quartair, die deze tertiaire lagen bedekt, varieert voor het studiegebied in dikte tussen de 0-25 meter. 

De Makegemse bossen, Gentbos, Kwenenbos, Makenbos, Wisselbos, bos kasteel Graaf Rotsart de Hertaing PR10 

en de meeste bestanden in de Driesbeekvallei zijn gelegen op een locatie waar het Lid van Egem dagzoomt. Op 

lager gelegen plaatsen dagzoomt het Lid van Kortemark, met name richting de Scheldevallei bij de bosplaatsen 

Kerkwegelbos, Ganzendam, PR05 en PR16. Ook het noordelijke deel van Borgwal en delen van PR03 (3a, 3c) en 

Aalmoezenijenbos (10b, 10c) zijn hier gelegen. Deze laag dagzoomt ook nog in het meest oostelijke deel van het 

Makegembos (bestand 12a, 12b). Het Lid van Merelbeke en het Lid van Vlierzele dagzomen op de hoger gelegen 

delen in het zuiden en het noordoosten van Merelbeke. Hiertoe behoort een bestand van het Heilig Geestgoed 

(bestand 1s). Het ligt op een helling, op de grens tussen deze twee jongere lagen.  
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Bodem                    (Kaart 2.2.2) 

De bestanden liggen deels in de Zandstreek, deels in de Zandleemstreek. Enkele delen staan als kunstmatig 

aangeduid, dit zijn groeves (OE), vergraven (OT) of opgehoogde (ON) terreinen.  

De textuur in het gebied vormt een gradiënt vanaf het zuidoosten (zuiden) naar het noordwesten van leem (A), over 

zandleem (L), licht zandleem (P) en lemig zand (S) tot zand (Z). Kleiige textuur (E) komt voor langs de Schelde en in 

mindere mate verspreid over het hele gebied.  

De bodemgesteldheid in het studiegebied is overwegend matig nat (drainageklasse d). Daarnaast komen ook 

overwegend droge (b) of matig droge (c) bestanden voor. Er komen ook natte gronden tot enkele uiterst natte 

gronden voor (e-g). Deze volgen voor een groot deel de textuur, met drogere gronden als de zandfractie groter 

wordt.  

De meeste bossen hebben een zandleembodem of lichte zandleembodem, zoals het grootste deel van de 

Makegemse bossen en de bestanden in de Driesbeekvallei. Leembodems komen enkel voor in de bosplaats PR10, 

bij de zuidelijke grens met Merelbeke en Gavere. Borgwal, delen van PR16, het Bos kasteel Graaf Rotsart de 

Hertaing en het Gentbos staan aangeduid als kunstmatige bodems.  

Natte zandleembodems vallen in bestanden vaak samen met het voorkomen van waterlopen, vb. voor de 

Braambosbeek aan het Wisselbos, de Makegembeek aan Ganzendam en PR03 (3c), de Melsenbeek aan 

Kwenenbos, de Molenbeek in het Bruinbos en ook de Driesbeek met PR07, Poelstraat, Gravelos, PR03 (3a, 3b) en 

het Aalmoezenijenbos (10a-b). In de Driesbeekvallei zijn er ook delen met natte klei, voornamelijk in de PR03 

(3a,3b) en een deel van het Aalmoezenijenbos (10c).  

 

2.3 BESCHRIJVING VAN HET BIOTISCH MILIEU  

2.3.1 BESTANDSKAART 

De ligging van de verschillende bosbestanden wordt weergegeven op kaarten 1.3.  

In totaal zijn er 185 deelnemende bestanden: 

Eigenaar 
Aantal bestanden 

(algemene opnames) 

Aantal dendrometrie 

opnames 

Aantal vegetatie- 

opnames 

ANB 57 36 40 

Gemeente Merelbeke 15 10 9 

Provincie Oost-Vlaanderen 24 12 22 

Privé  91 68 50 

Totaal 185 126 121 

 

2.3.2 BESTANDSBESCHRIJVING EN DENDROMETRISCHE GEGEVENS 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de bestandskenmerken, de boomsoortensamenstelling en de 

dendrometrische karakteristieken. De bespreking is gebaseerd op de beschrijving van de algemene kenmerken van 

alle bestanden en van de proefvlakopnames die op het terrein werden uitgevoerd. Alle opnames werden uitgevoerd 

volgens de inhoudelijke en technische richtlijnen van het ANB (MVG, 2003).  

Op het terrein werd een proefvlak uitgezet waarbinnen de zaailingen, struiklaag en boomlaag geïnventariseerd 

werden. De maximale straal van de cirkel bedraagt 18m. Van de bomen met een omtrek groter dan 20 cm werd de 
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hoogte en de diameter bepaald. De verwerking van de gegevens gebeurde met het softwarepakket Bosprog-Bosdat 

versie 3.50 beta – 2.19 van het ANB. 

De voornaamste dendrometrische gegevens zijn: 

� stamtal: is het aantal stuks per ha,  

� volume levend en dood hout: uitgedrukt in m³ (per ha), 

� het grondvlak: is de oppervlakte van de stamdoorsnede op 1,5m hoogte uitgedrukt in m² (per ha). 

In onderstaande tekst worden de voornaamste bestandskenmerken voor het geheel van deelnemende 

bosbestanden beschreven. Bijlage 2.3 geeft deze gegevens weer in fiches per bosplaats (met detail per bestand).   

 

2.3.2.1 BESTANDSKENMERKEN 

De bestandskenmerken worden beschreven op basis van de algemene opnames. Bedrijfsvorm, bestandstype, 

mengingsvorm, leeftijd en sluitingsgraad wordt hier bekeken. Deze gegevens zijn ook per bestand terug te vinden in 

Bijlage 2.3.2.1. De verhouding inheems/exoot wordt ook weergegeven, deze werd uit de dendrometrie-opnames 

afgeleid. 

 

Bedrijfsvorm   

Voor de bestanden wordt een onderscheid gemaakt in: 

Hooghout, waarbij de bomen als hoogstammen groeien: alle bosbestanden kunnen tot deze bedrijfsvorm gerekend 

worden. Het merendeel van de bestanden in het studiegebied hebben deze bedrijfsvorm. 

Hakhout, waarbij de bomen door ze regelmatig te kappen (om de 5 tot 20 jaar) terug in struikvorm opschieten: deze 

bedrijfsvorm werd maar bij enkele deelnemende bestanden aangetroffen. 

Middelhout, dat bestaat uit een combinatie van hooghout (bovenstaanders) en hakhout. Deze bedrijfsvorm komt 

slechts in enkele deelnemende bestanden voor. 

Voor een aantal bestanden, is er geen bedrijfsvorm van toepassing. Dit betreft permanente open ruimte, 

infrastructuur, of water. Ook voor bestanden met jonge opslag of kapvlaktes wordt geen bedrijfsvorm bepaald.  

Bedrijfsvorm Opp. (ha) Percentage 

Hakhout 4,03 1% 

Hooghout 226,12 80% 

Middelhout 5,31 2% 

Niet van toepassing 48,50 17% 

 

Onderstaande tabel geeft deze cijfers opgedeeld voor de verschillende eigenaars: 

Bedrijfsvorm 
ANB Gemeente Privé Provincie 

Opp. (ha) % Opp. (ha) % Opp. (ha) % Opp. (ha) % 

Hakhout 0,26 0% 1,35 5% 1,81 1% 0,62 2% 

Hooghout 73,82 85% 12,15 44% 120,16 86% 20,91 74% 

Middelhout          4,34 3% 0,97 3% 

Niet van toepassing 12,90 15% 14,35 52% 13,21 9% 5,73 20% 
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Bestandstype   

Voor de beschrijving van het bestandstype wordt volgens het grondvlak een onderscheid gemaakt tussen: 

� loofhout: < 20% bijmenging van naaldhout 

� gemengd loofhout: bijmenging naaldhout tussen 20 en 50% 

� gemengd naaldhout: bijmenging loofhout tussen 20 en 50% 

� naaldhout: < 20% bijmenging loofhout 

� open ruimte: lig- en speelweiden, hooilanden, heide, houtstapelplaatsen, woeste gronden 

� infrastructuur: parking, gebouw 

 

Bestandstype Opp. (ha) Percentage 

Loof + Naald 12,47 4% 

Loofhout 206,06 72% 

Naald + Loof 21,00 7% 

Naaldhout 5,91 2% 

Open ruimte 32,96 12% 

Te bebossen 3,43 1% 

Water 2,65 1% 

Infrastructuur 0,12 0% 

De meeste bestanden zijn loofhoutbestanden (72%). Slechts 2% van de totale bosoppervlakte van dit beheerplan 

bestaat uit naaldhout. Nog eens 7% bestaat uit naaldhout met een inmenging van loofhout, en 4% uit loofhout met 

inmenging van naaldhout.  

Onderstaande tabel geeft deze cijfers opgedeeld voor de verschillende eigenaars: 

Bestandstype 
ANB Gemeente Privé Provincie 

Opp. (ha) % Opp. (ha) % Opp. (ha) % Opp. (ha) % 

Loofhout 67,69 78% 17,87 64% 98,29 70% 22,50 80% 

Loof- met naaldhout 1,28 1%     11,19 8%     

Naaldhout 5,11 6%     0,80 1%     

Naald- met loofhout         21,00 15%     

Permanent open ruimte 12,66 15% 9,98 36% 3,15 2% 4,86 17% 

Te bebossen         3,43 2%     

Water 0,24 0%     1,65 1% 0,76 3% 

Infrastructuur             0,12 0% 

 

De bestanden van de Provincie Oost-Vlaanderen de Gemeente Merelbeke bevatten enkel loofhout, en hebben elk 

een aandeel open ruimte. De privébestanden en de bestanden van het ANB bevatten wel naaldhout, maar bestaan 

toch overwegend uit loofhout.  

 

Leeftijd   

De bespreking van de leeftijdsverdeling is gebaseerd op de leeftijd van de bomen in de bovenetage. Hierbij worden 

de bestanden verdeeld over drie groepen 

� Gelijkjarig: Er komt maar één leeftijdsklasse voor in het bestand 

� Ongelijkjarig: Er komen verschillende leeftijdsklassen voor. Een leeftijdsklasse dient minstens 20% van het 

bestand in te nemen. 

� Tweevoudig hooghout: De leeftijd wordt bepaald door de bovenetage en onderetage apart.  
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Leeftijd Opp. (ha) Percentage 

Gelijkjarig 93,02 33% 

Ongelijkjarig 131,77 46% 

Tweevoudig hooghout 14,22 5% 

Niet van toepassing 45,59 16% 

De meeste van de bestanden zijn ongelijkjarig (46%). Daarnaast komen ook gelijkjarige bestanden voor, die 

voornamelijk voorkomen als specifieke aanplanten (populieren, fijnspar,…). Onderstaande tabel geeft deze cijfers 

per eigenaar. 

Leeftijd 
ANB Gemeente Privé Provincie 

Opp. (ha) % Opp. (ha) % Pp (ha) % Opp. (ha) % 

Gelijkjarig 29,90 34% 4,29 15% 57,35 41% 1,27 4% 

Ongelijkjarig 39,95 46% 11,02 40% 60,06 43% 21,23 75% 

Tweevoudig hooghout 4,22 5%     9,99 7%     

Niet van toepassing 12,90 15% 12,54 45% 12,11 9% 5,73 20% 

 

In de privébestanden is het aandeel gelijkjarige en ongelijkjarige bestanden min of meer gelijk. Dit komt voornamelijk 

door de populierenaanplanten die in privé-eigendom zijn. Het ANB heeft ook enkele gelijkjarige naaldhoutbestanden, 

waardoor dit aandeel hier ook groter is. De bestanden van de Provincie Oost-Vlaanderen en de Gemeente 

Merelbeke zijn overwegend ongelijkjarig, met een groot aandeel bij de bestanden van de Gemeente Merelbeke die 

als open ruimte staan aangeduid en niet van toepassing zijn.  

 

Sluitingsgraad  

De sluitingsgraad van een bestand wordt bepaald op basis van de bedekking van de bodem door de projecties van 

de kroon. Hierbij wordt met vier klassen gewerkt: 

� < 25% 

� 25% - 50% 

� 50% - 75% 

� >75% 

Sluitingsgraad Opp. (ha) Percentage 

<25% 0,43 0% 

25% - 50% 4,79 2% 

50% - 75% 28,51 10% 

>75% 204,17 72% 

Niet van toepassing 46,69 16% 

Vanaf dat de sluitingsgraad minder is dan 50%, wordt over een open plek gesproken. Het kan ook gaan om tijdelijke 

kapvlaktes of jonge aanplanten. 

Onderstaande tabel geeft deze cijfers per eigenaar: 

Sluitingsgraad 
ANB Gemeente Privé Provincie 

Opp. (ha) % Opp. (ha) % Opp. (ha) % Opp. (ha) % 

< 25 %         0,43 0%     

25 % - 50 % 0,72 1% 1,81 6% 2,26 2%     

50 % - 75 % 13,48 15% 2,85 10% 11,73 8% 0,46 2% 

>75% 59,88 69% 10,65 38% 111,89 80% 22,04 78% 

Niet van toepassing 12,90 15% 12,54 45% 13,21 9% 5,73 20% 
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Hieruit wordt ook duidelijk dat bij alle eigenaars overwegend een sluitingsgraad van > 75% wordt aangetroffen en het 

aandeel open plek of ijl bos ondermaats is. 

 

Mengingsvorm  

De mengingsvorm volgt uit de ruimtelijke positie van de bomen en/of boomgroepen die t.o.v. elkaar verschillen in 

boomsoort.  

Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

� stamsgewijs: verschillende boomsoorten over oppervlaktes ≤ 0,5 are, 

� groepsgewijs: verschillende boomsoorten over oppervlaktes > 0,5 are en ≤ 50 are, 

� homogeen: het bestand bestaat uit één enkele boomsoort. 

De drie mengingsvormen komen verspreid over het grondgebied van dit bosbeheerplan voor. 

Mengingsvorm Opp. (ha) Percentage 

Stamsgewijs 171,73 60% 

Groepsgewijs 20,03 7% 

Homogeen 51,13 18% 

Niet van toepassing 41,72 15% 

 

Het merendeel van de bestanden (60%) is stamsgewijs gemengd. Maar 7% van de bestanden is groepsgewijs 

gemengd. Homogene bestanden maken 18% uit van het studiegebied, hier gaat het vooral over 

populierenbestanden. Onderstaande tabel geeft deze cijfers opgedeeld per eigenaar.  

Mengingsvorm 
ANB Gemeente Privé Provincie 

Opp. (ha) % Opp. (ha) % Opp. (ha) % Opp. (ha) % 

Stamsgewijs 54,84 63% 12,37 44% 88,50 63% 15,87 56% 

Groepsgewijs 9,50 11% 1,81 6% 3,39 2% 5,98 21% 

Homogeen 9,74 11% 1,13 4% 39,40 28% 0,65 2% 

Niet van toepassing 12,90 15% 12,54 45% 8,23 6% 5,73 20% 

Het aandeel homogene bestanden is het hoogst bij de privé-eigenaars, aangezien de populierenbestanden 

voornamelijk in privé-eigendom zijn.  

 

Inheems versus exoot  

De indeling van de bestanden naargelang het voorkomen van exoten gebeurt als volgt: 

� Inheems: inheemse boomsoorten >= 90% van het grondvlak 

� Inheems/exoot: 50% van het grondvlak < inheemse boomsoorten < 90% van het grondvlak 

� Exoot/inheems: 30% van het grondvlak < inheemse boomsoorten < 50% van het grondvlak 

� Exoot: inheemse boomsoorten < 30% van het grondvlak 

Ook wordt de mengingswijze bepaald. Er zijn twee mogelijkheden: 

� Homogeen: 1 boomsoort > 80% van het grondvlak 

� Gemengd: 1 boomsoort <= 80% van het grondvlak 
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Inheems/Exoot Homogeen/Gemengd Opp. (ha) Percentage 

Niet van toepassing  81,39 28% 

Exoot Gemengd 11,67 4% 

Exoot/Inheems Gemengd 30,81 11% 

Inheems Gemengd 57,87 20% 
Inheems/Exoot Gemengd 56,06 20% 

Exoot Homogeen 24,26 9% 

Inheems Homogeen 17,8 6% 

Inheems/Exoot Homogeen 4,62 2% 

 

Deze cijfers zijn gebaseerd op de dendrometrie-opnames. Om deze reden kan het zijn dat de cijfers van homogene 

bestanden licht afwijken van deze gevonden in de algemene opnames (zie ‘mengingsvorm’).  

De inheems homogene bestanden bestaan in hoofdzaak uit jonge aanplanten of homogene beukenbossen. De 

exote homogene bestanden worden voornamelijk gevormd door de populierenaanplanten, en in mindere mate ook 

door naaldhoutaanplanten. In het kader van de criteria duurzaam bosbeheer kan worden vastgesteld dat inheems 

gemengde bestanden op het moment van de inventarisaties ongeveer 20% van de totale oppervlakte innemen. 

Onderstaande tabel geeft deze cijfers voor de verschillende eigenaars: 

Inheems/Exoot Mengingsvorm 
ANB Gemeente Privé Provincie 

Opp. (ha) % Opp. (ha) % Opp. (ha) % Opp. (ha) % 

Exoot Homogeen 5,11 6%     16,69 12%     

Exoot Gemengd 2,18 3% 5,18 18% 7,90 6%     

Exoot/Inheems Homogeen 2,09 2% 1,13 4% 1,70 1%     

Exoot/Inheems Gemengd 12,26 14% 4,48 15% 6,67 5% 2,48 9% 

Inheems Homogeen 1,38 2%     11,93 9% 0,65 2% 

Inheems Gemengd 26,79 31% 2,46 8% 26,40 19% 6,06 21% 

Inheems/Exoot Homogeen         7,87 6%     

Inheems/Exoot Gemengd 12,54 14% 3,94 14% 31,43 23% 4,89 17% 

Niet van toepassing 24,63 28% 11,79 41% 28,93 21% 14,15 50% 

 

Het merendeel van de bestanden van het ANB en van de Provincie Oost-Vlaanderen zijn inheems gemengd zijn. De 

bestanden met bijmenging van exoot bevatten voornamelijk  bestanden met Amerikaanse eik. Dit komt ook duidelijk 

terug bij de privébestanden, waar deze groep overwegend voorkomt. De bestanden van de Gemeente Merelbeke 

zijn voornamelijk verdeeld over verschillende klassen, met een groot aandeel aan exoten. Dit gaat ook vooral over 

bestanden met populieren of Amerikaanse eik (ingemengd of dominerend).   

 

2.3.2.2 BOOMSOORTENSAMENSTELLING 

Onderstaande bespreking is gebaseerd op de berekeningen met het softwarepakket Bosbeheerpakket waarbij de 

samenstelling van de zaailingen (< 2m hoogte), de struiklaag (2m tot 8m hoogte en omtrek < 20cm op borsthoogte) 

en de boomlaag (> 20cm omtrek op borsthoogte) van het gemiddelde bestand in het bosbeheerplan is berekend. De 

waarden omgerekend per ha geven een globaal beeld maar zijn slechts indicatief. In bijlage 2.3 worden de 

dendrometriegegevens van de verschillende bestanden en bosplaatsen weergegeven op de fiches per bosplaats. In 

bijlage 2.3.2.2 wordt een totaaloverzicht gegeven van de dendrometriegegevens per bestand.  

Hieronder wordt eerst een overzicht gegeven voor de som van het plangebied, en vervolgens opgedeeld per 

eigenaar. 

 



ABO nv     Uitgebreid Bosbeheerplan Makegemse bossen 33

Som voor het hele plangebied 

Het totale stamtal (per ha) van de zaailingen bedraagt 13.388 stuks verdeeld over 24 soorten. Onderstaande tabel 

geeft de verdeling van de zaailingen weer over het hele bosbeheerplan. 

De tabel en grafiek tonen aan dat vooral gewone esdoorn en Amerikaanse eik veel jonge zaailingen produceren in 

de jongste klassen. Merk op dat de grafiek eveneens aantoont dat van de hoge aantallen Amerikaanse eik in de 

klasse 0-49 cm slechts weinig zaailingen in een hogere hoogste klasse terecht komen. 

� Zaailingen 

Boomsoort Stamtal Hoogte Boomsoort Stamtal Hoogte 

Hazelaar 112 150-199 Gewone esdoorn 7.330 0-49 

Gewone vlier    45 150-199 Amerikaanse eik 2.500 0-49 

Gewone esdoorn 36 150-199 Esdoorn (G)    1.638 0-49 

Eenstijlige meidoorn 30 150-199 Amerikaanse vogelkers 275 0-49 

Gewone es 27 150-199 Ratelpopulier  152 0-49 

Amerikaanse vogelkers 16 150-199 Gewone vlier     104 0-49 

Ruwe iep 5 150-199 Zomereik 92 0-49 

Zwarte els 4 150-199 Gewone es 58 0-49 

Amerikaanse eik 4 150-199 Haagbeuk 49 0-49 

Kornoelje (G)   3 150-199 Hulst 44 0-49 

Wilde lijsterbes 3 150-199 Beuk 39 0-49 

Hazelaar 71 100-149 Wilde lijsterbes 31 0-49 

Gewone esdoorn 43 100-149 Hazelaar 27 0-49 

Gewone vlier    41 100-149 Kornoelje (G)     17 0-49 

Amerikaanse vogelkers 22 100-149 Tamme kastanje 10 0-49 

Gewone es 9 100-149 Paardekastanje  8 0-49 

Haagbeuk 7 100-149 Witte els   7 0-49 

Zwarte els 4 100-149 Grauwe abeel 4 0-49 

Gewone esdoorn 150 50-99 Vogelkers 4 0-49 

Gewone vlier     126 50-99 Eenstijlige meidoorn 3 0-49 

Gewone es 108 50-99 Linde (G) 3 0-49 

Amerikaanse eik 38 50-99    

Eenstijlige meidoorn 30 50-99    

Hazelaar 29 50-99    

Wilde lijsterbes 11 50-99    

Amerikaanse vogelkers 10 50-99    

Zoete kers   3 50-99    

Haagbeuk 3 50-99    

Hulst 1 50-99    

Vogelkers 1 50-99    

 

Om een overzichtelijk beeld te geven van alle soorten wordt in onderstaande grafiek de schaal op de y-as beperkt tot 

300, terwijl de maximale waarden van Amerikaanse eik, gewone esdoorn en esdoorn (G) veel hoger liggen (2.500, 

7.330 en 1.638 resp.). 
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Grafiek 2.3.2.2.a: Aantal zaailingen ifv de hoogteklasse 
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Opvallend is de sterke verjonging van Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers in de kleinste klasse. Dit is 

typisch voor deze invasieve exoten. Zoals eveneens uit de grafiek blijkt groeien deze meeste van deze zaailingen 

niet door tot de struiklaag. 

 

� Struiklaag 

In de struiklaag werden 18 verschillende soorten aangetroffen over alle bestanden. Het levend stamtal bedraagt 

1.761 stuks waarvan het grootste deel zich bevindt in de klasse van 200-400cm hoogte. Het stamtal aan dode 

struiken bedraagt 154 stuks. 

De meest voorkomende soorten in de struiklaag zijn hazelaar en gewone esdoorn (de top twee in alle 

hoogteklassen, buiten Amerikaanse vogelkers in klasse 200-400), gevolgd door gewone vlier en es.  

Onderstaande tabel geeft de samenstelling van de struiklaag weer. De 0-waarden in de tabel duiden op een aantal 

kleiner dan 1. 

Om een overzichtelijk beeld te geven van alle soorten wordt in grafiek 2.3.2.2.b de schaal op de y-as beperkt tot 250, 

terwijl de maximale waarde van hazelaar hoger ligt (462). 

 

Tabel 2.3.2.2.b: Samenstelling struiklaag 

Boomsoort 
Stamtal 
levend 

Stamtal 
dood 

Hoogte Boomsoort 
Stamtal 
levend 

Stamtal 
hoogte 

Hoogte 

Gewone esdoorn 79 3 600-800 Hazelaar 456 35 200-400 

Hazelaar 38 2 600-800 Amerikaanse vogelkers 193 6 200-400 

Gewone es 10 0 600-800 Gewone esdoorn 147 6 200-400 

Amerikaanse vogelkers 7 2 600-800 Gewone vlier    98 22 200-400 

Populier (G) 5 0 600-800 Gewone es 94 4 200-400 

Haagbeuk 5 2 600-800 Wilde lijsterbes     64 2 200-400 

Amerikaanse eik 4 1 600-800 Zwarte els 26 2 200-400 

Ruwe berk 4 1 600-800 Haagbeuk 24 0 200-400 

Wilg (G) 3 0 600-800 Zomereik 23 0 200-400 

Gewone vlier    3 0 600-800 Eenstijlige meidoorn 14 0 200-400 

Wilde lijsterbes  2 2 600-800 Sporkehout 10 0 200-400 

Zwarte els 1 0 600-800 Tamme kastanje 5 0 200-400 

Witte els    1 0 600-800 Kornoelje (G) 4 0 200-400 



ABO nv     Uitgebreid Bosbeheerplan Makegemse bossen 35

Boomsoort 
Stamtal 
levend 

Stamtal 
dood 

Hoogte Boomsoort 
Stamtal 
levend 

Stamtal 
hoogte 

Hoogte 

Eenstijlige meidoorn 0 1 600-800 Beuk 2 0 200-400 

Hazelaar 111 11 400-600 Amerikaanse eik 2 9 200-400 

Gewone esdoorn 107 4 400-600 Hulst 2 0 200-400 

Gewone es 67 1 400-600 Witte els    2 1 200-400 

Gewone vlier     32 5 400-600 Rododendron 1 0 200-400 

Wilg (G) 32 2 400-600 Paardekastanje (G) 1 0 200-400 

Wilde lijsterbes  29 1 400-600 Zoete kers  1 0 200-400 

Haagbeuk 11 0 400-600 Berk (G) 1 0 200-400 

Zwarte els 9 14 400-600 Katwilg 1 0 200-400 

Boswilg 7 0 400-600 Vogelkers 0 0 200-400 

Amerikaanse vogelkers 5 2 400-600 Grauwe wilg 0 0 200-400 

Amerikaanse eik 5 2 400-600 Ruwe berk 0 1 200-400 

Eenstijlige meidoorn 4 0 400-600 Wilg (G) 0 10 200-400 

Zomereik 3 0 400-600     

Beuk 2 0 400-600     

Katwilg 1 0 400-600     

Berk (G) 1 0 400-600     

Grauwe wilg 0 0 400-600     

Tamme kastanje 0 1 400-600     

Ruwe berk 0 1 400-600     

 

Grafiek 2.3.2.2.b: Soorten in de struiklaag ifv de hoogteklasse  
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Globaal gezien kan gesteld worden dat de inheemse soorten hazelaar en gewone esdoorn zich goed verjongen in 

het bos. Amerikaanse vogelkers vertoont ook een piek in de klasse 200-400. Dit is vooral te wijten aan Boswijk waar 

de soort in zeer hoge aantallen voorkomt. In de andere bestanden is de verspreiding eerder beperkt. 
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� Boomlaag (levend hout)  

Er komen 44 verschillende boomsoorten voor waarvan beuk, zomereik en populier samen 69% van het volume 

innemen. De soorten met het hoogste stamtal in de boomlaag zijn gewone esdoorn, gewone es en zwarte els; 

samen goed voor 44% van het totale stamtal.  

 

Boomsoort Stamtal Grondvlak Volume 

Beuk 32 6% 7,41 27% 101,37 31% 

Populier (G) 49 9% 4,92 18% 57,78 18% 

Zomereik 33 6% 4,82 17% 64,79 20% 

Amerikaanse eik 32 6% 3,08 11% 38,64 12% 

Gewone esdoorn 114 22% 1,81 7% 13,82 4% 

Zwarte els 59 11% 1,04 4% 7,13 2% 

Gewone es 56 11% 0,95 3% 8,14 2% 

Lork (G) 9 2% 0,87 3% 10,99 3% 

Berk (G) 7 1% 0,43 2% 4,24 1% 

Fijnspar 5 1% 0,35 1% 4,01 1% 

Tamme kastanje 6 1% 0,24 1% 2,28 1% 

Ruwe berk 4 1% 0,17 1% 1,56 0% 

Hazelaar 26 5% 0,16 1% 0,54 0% 

Haagbeuk 9 2% 0,14 1% 0,88 0% 

Zachte berk 6 1% 0,14 0% 0,95 0% 

Grove den 1 0% 0,13 0% 1,49 0% 

Eenstijlige meidoorn 7 1% 0,12 0% 0,69 0% 

Wilde lijsterbes  6 1% 0,11 0% 0,77 0% 

Amerikaanse vogelkers 12 2% 0,11 0% 0,65 0% 

Boswilg 11 2% 0,11 0% 0,53 0% 

Wilg (G) 5 1% 0,11 0% 0,81 0% 

Witte els  9 2% 0,10 0% 0,51 0% 

Paardekastanje 1 0% 0,09 0% 0,97 0% 

Schietwilg 5 1% 0,08 0% 0,52 0% 

Gewone vlier  11 2% 0,07 0% 0,18 0% 

Douglasspar 2 0% 0,07 0% 0,75 0% 

Zoete kers  2 0% 0,06 0% 0,53 0% 

Ratelpopulier  0 0% 0,04 0% 0,26 0% 

Grauwe abeel 0 0% 0,03 0% 0,35 0% 

Linde (G) 0 0% 0,03 0% 0,30 0% 

Plataan 0 0% 0,03 0% 0,32 0% 

Ruwe iep 1 0% 0,02 0% 0,12 0% 

Hybride iep 0 0% 0,01 0% 0,08 0% 

Iep (G) 0 0% 0,01 0% 0,04 0% 

Hulst 0 0% 0,00 0% 0,02 0% 

Rododendron 1 0% 0,00 0% 0,01 0% 

Grauwe wilg 1 0% 0,00 0% 0,01 0% 

Wilde appel 0 0% 0,00 0% 0,03 0% 

Kornoelje (G) 1 0% 0,00 0% 0,01 0% 

Kers (G) 0 0% 0,00 0% 0,04 0% 

Krenteboompje (G) 1 0% 0,00 0% 0,01 0% 

Zeeden 0 0% 0,00 0% 0,03 0% 

Vogelkers 0 0% 0,00 0% 0,01 0% 

Peer 0 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Totaal 525 100% 27,86 100% 327,14 100% 
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� Staand dood hout 

Voor staand dood hout bedraagt het stamtal 20 met een grondvlak van 0,47 m2/ha en een volume hout van 4,18 

m3/ha.  

Van het staand dood hout bestaat slechts 4% uit de categorie ‘zeer dik’; 13% bestaat uit ‘dik’ hout en 83% uit ‘dun’ 

hout (zijnde omtrek minder dan 20cm). 

Vergelijking tussen het volume staand dood en levend hout toont aan dat 1,26% van het totale volume dood hout 

betreft. Er kan reeds opgemerkt worden dat volgens de criteria duurzaam bosbeheer 4% van het totale 

bestandsvolume dood hout wordt vooropgesteld. Er vanuit gaande dat het volume liggend dood hout minstens gelijk 

is aan het volume staand dood hout, levert dit een totaal volume dood hout van 2,48% voor de geïnventariseerde 

bossen van dit bosbeheerplan. Deze cijfers zijn gebaseerd uit de data van de proefvlakken, waardoor dit 

waarschijnlijk een onderschatting is.  

Boomsoort Stamtal Grondvlak Volume Omtrek 

Populier (G) 1 3% 0,10 22% 1,15 28% zeer dik 

Amerikaanse eik 0 1% 0,04 8% 0,39 9% zeer dik 

Zomereik 0 0% 0,02 5% 0,27 6% zeer dik 

Zoete kers  0 0% 0,01 2% 0,12 3% zeer dik 

Zomereik 1 4% 0,06 14% 0,64 15% dik 

Lork (G) 1 4% 0,03 6% 0,33 8% dik 

Gewone es 0 2% 0,02 4% 0,13 3% dik 

Populier (G) 0 1% 0,01 2% 0,09 2% dik 

Beuk 0 0% 0,01 1% 0,07 2% dik 

Zoete kers  0 0% 0,01 2% 0,06 2% dik 

Ruwe iep 0 1% 0,01 1% 0,04 1% dik 

Fijnspar 0 1% 0,00 1% 0,04 1% dik 

Amerikaanse eik 4 21% 0,04 8% 0,22 5% dun 

Wilg (G) 2 8% 0,02 4% 0,12 3% dun 

Lork (G) 0 3% 0,01 2% 0,12 3% dun 

Gewone esdoorn 1 6% 0,02 3% 0,11 3% dun 

Zwarte els 1 4% 0,01 2% 0,08 2% dun 

Populier (G) 1 8% 0,01 3% 0,07 2% dun 

Boswilg 1 5% 0,01 1% 0,03 1% dun 

Zomereik 0 3% 0,00 1% 0,02 0% dun 

Zachte berk 0 1% 0,00 1% 0,02 0% dun 

Fijnspar 0 0% 0,00 0% 0,01 0% dun 

Amerikaanse vogelkers 0 1% 0,00 0% 0,01 0% dun 

Gewone es 1 7% 0,01 2% 0,01 0% dun 

Wilde lijsterbes 0 1% 0,00 0% 0,01 0% dun 

Gewone vlier  1 3% 0,00 1% 0,01 0% dun 

Douglasspar 0 1% 0,00 0% 0,01 0% dun 

Schietwilg 0 1% 0,00 0% 0,00 0% dun 

Grauwe wilg 0 1% 0,00 0% 0,00 0% dun 

Witte els  0 1% 0,00 0% 0,00 0% dun 

Berk (G) 0 1% 0,00 0% 0,00 0% dun 

Hazelaar 2 10% 0,01 2% 0,00 0% dun 

Totaal 20 100% 0,47 100% 4,18 100%  
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ANB 

 

� Zaailingen: 

Zaailingen van esdoorn en Amerikaanse eik zijn in de bestanden van het ANB het meest talrijk. Esdoorn groeit ook 

door naar de hogere hoogteklassen. Amerikaanse vogelkers komt ook relatief veel voor in de laagste klasse maar 

groeit net als Amerikaanse eik zelden door naar de hogere klassen. 

Boomsoort Stamtal Hoogte Boomsoort Stamtal Hoogte 

Hazelaar 61 150-199 Haagbeuk 11 50-99 

Amerikaanse vogelkers 33 150-199 Gewone esdoorn 8934 0-49 

Amerikaanse eik 15 150-199 Amerikaanse eik 7798 0-49 

Gewone vlier 11 150-199 Esdoorn (G) 5592 0-49 

Wilde lijsterbes  9 150-199 Amerikaanse vogelkers 752 0-49 

Gewone esdoorn 87 100-149 Zomereik 227 0-49 

Hazelaar 61 100-149 Beuk 133 0-49 

Gewone esdoorn 291 50-99 Gewone es 89 0-49 

Gewone es 233 50-99 Gewone vlier  33 0-49 

Gewone vlier  127 50-99 Haagbeuk 27 0-49 

Hazelaar 22 50-99 Wilde lijsterbes  27 0-49 

Zoete kers  11 50-99 Hulst 13 0-49 

  

� Struiklaag:  

In de struiklaag zijn esdoorn en hazelaar het meest talrijk. Esdoorn groeit ook door naar de klasse 600-800, terwijl 

hazelaar voornamelijk domineert in de laagste klasse.  

Boomsoort 
Stamtal 
levend 

Stamtal 
dood 

Hoogte Boomsoort 
Stamtal 
levend 

Stamtal 
dood 

Hoogte 

Gewone esdoorn 173 0 600-800 Amerikaanse eik 5 7 400-600 

Gewone es 30 0 600-800 Amerikaanse vogelkers 4 2 400-600 

Haagbeuk 15 0 600-800 Ruwe berk 0 2 400-600 

Ruwe berk 14 2 600-800 Tamme kastanje 0 2 400-600 

Hazelaar 13 0 600-800 Hazelaar 574 34 200-400 

Amerikaanse eik 11 6 600-800 Gewone esdoorn 152 0 200-400 

Zwarte els 3 0 600-800 Wilde lijsterbes  144 4 200-400 

Amerikaanse vogelkers 2 0 600-800 Haagbeuk 66 0 200-400 

Witte els  0 2 600-800 Eenstijlige meidoorn 25 0 200-400 

Populier (G) 0 5 600-800 Gewone es 18 0 200-400 

Gewone esdoorn 185 0 400-600 Tamme kastanje 17 0 200-400 

Hazelaar 121 3 400-600 Gewone vlier  13 19 200-400 

Wilg (G) 88 0 400-600 Amerikaanse eik 8 30 200-400 

Wilde lijsterbes  55 3 400-600 Zwarte els 8 1 200-400 

Gewone es 49 0 400-600 Beuk 7 0 200-400 

Haagbeuk 22 0 400-600 Amerikaanse vogelkers 6 6 200-400 

Gewone vlier  16 0 400-600 Witte els  6 0 200-400 

Zwarte els 11 47 400-600 Ruwe berk 0 2 200-400 

Beuk 7 0 400-600     
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� Boomlaag (levend hout): 

Het merendeel van het volume wordt ingenomen door beuk, zomereik en Amerikaanse eik. Dit zijn de soorten waar 

in de bestanden de meeste volwassen exemplaren met grote omtrekken zijn waargenomen. In stamtal komt esdoorn 

ook veel voor, maar dit gaat over bomen met kleinere omtrekken.  

 Boomsoort Stamtal Grondvlak Volume 

Beuk 49 9% 9,34 30% 128,86 34% 

Zomereik 39 7% 6,09 19% 78,35 21% 

Amerikaanse eik 63 11% 6,08 19% 80,25 21% 

Populier (G) 62 11% 2,45 8% 24,03 6% 

Lork (G) 24 4% 2,08 7% 26,09 7% 

Gewone esdoorn 96 17% 1,42 5% 10,58 3% 

Zwarte els 70 13% 1,11 4% 8,18 2% 

Gewone es 53 10% 0,97 3% 9,18 2% 

Ruwe berk 10 2% 0,42 1% 3,86 1% 

Tamme kastanje 6 1% 0,35 1% 3,87 1% 

Douglasspar 6 1% 0,22 1% 2,27 1% 

Witte els 16 3% 0,15 0% 0,80 0% 

Grauwe abeel 1 0% 0,12 0% 1,20 0% 

Hazelaar 21 4% 0,11 0% 0,36 0% 

Fijnspar 2 0% 0,09 0% 0,78 0% 

Schietwilg 12 2% 0,08 0% 0,32 0% 

Haagbeuk 8 2% 0,05 0% 0,17 0% 

Wilg (G) 2 0% 0,05 0% 0,32 0% 

Wilde lijsterbes  5 1% 0,03 0% 0,11 0% 

Zachte berk 1 0% 0,03 0% 0,29 0% 

Eenstijlige meidoorn 3 1% 0,02 0% 0,06 0% 

Iep (G) 1 0% 0,02 0% 0,14 0% 

Amerikaanse vogelkers 2 0% 0,02 0% 0,07 0% 

Berk (G) 1 0% 0,01 0% 0,11 0% 

Krenteboompje (G) 3 0% 0,01 0% 0,04 0% 

Gewone vlier  1 0% 0,01 0% 0,01 0% 

Boswilg 1 0% 0,01 0% 0,01 0% 

Zoete kers  1 0% 0,00 0% 0,01 0% 

Totaal 559 100% 31,34 100% 380,33 100% 

 



 

      Uitgebreid Bosbeheerplan Makegemse bossen      ABO nv   40

� Staand dood hout: 

Bij het staand dood hout worden ook zomereik en Amerikaanse eik teruggevonden. Daarnaast komt lork ook veel 

voor als staand dood hout, dit vooral in de homogene lorkenbestanden in het Bruinbos.   

Boomsoort Stamtal Grondvlak Volume Omtrek 

Amerikaanse eik 0 2% 0,13 17% 1,32 19% zeer dik 

Zomereik 0 1% 0,08 10% 0,89 13% zeer dik 

Populier (G) 0 1% 0,06 8% 0,67 10% zeer dik 

Zomereik 3 10% 0,19 26% 1,92 27% dik 

Lork (G) 3 10% 0,10 14% 1,12 16% dik 

Amerikaanse eik 12 44% 0,09 12% 0,44 6% dun 

Lork (G) 2 6% 0,04 5% 0,39 6% dun 

Populier (G) 2 8% 0,02 3% 0,13 2% dun 

Zomereik 2 6% 0,01 2% 0,07 1% dun 

Wilg (G) 0 1% 0,01 1% 0,05 1% dun 

Douglasspar 1 3% 0,00 1% 0,02 0% dun 

Witte els  1 2% 0,00 0% 0,01 0% dun 

Boswilg 1 2% 0,00 0% 0,00 0% dun 

Hazelaar 1 3% 0,00 0% 0,00 0% dun 

Gewone vlier 1 2% 0,00 0% 0,00 0% dun 

Totaal 27 100% 0,75 100% 7,03 100%  

 

 

Gemeente Merelbeke 

 

� Zaailingen: 

In de bestanden van de Gemeente Merelbeke zien we dat vooral es en esdoorn zich verjongen en ook doorgroeien 

naar de hogere klassen. Amerikaanse eik verjongt ook, maar groeit niet zo sterk door naar de volgende en hoogste 

klasse. 

Boomsoort Stamtal Hoogte 

Gewone es 243 150-199 

Gewone esdoorn 95 150-199 

Gewone vlier  63 150-199 

Zwarte els 58 150-199 

Gewone esdoorn 91 100-149 

Zwarte els 58 100-149 

Gewone es 48 100-149 

Gewone esdoorn 143 50-99 

Gewone es 119 50-99 

Amerikaanse eik 90 50-99 

Amerikaanse vogelkers 48 50-99 

Gewone vlier  24 50-99 

Gewone esdoorn 22566 0-49 

Hulst 380 0-49 

Amerikaanse eik 360 0-49 

Gewone es 240 0-49 

Linde (G) 43 0-49 

Eenstijlige meidoorn 24 0-49 
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� Struiklaag: 

De struiklaag wordt, over alle klassen, gedomineerd door vlier. In de klasse 400-600 cm komt ook veel esdoorn voor 

(maar niet meer in de hoogste klasse). Gewone es komt in de laagste klasse meer voor, maar is niet meer terug te 

vinden in de hogere klasse.  

Boomsoort 
Stamtal 
levend 

Stamtal 
dood 

Hoogte 

Gewone vlier  24 0 600-800 

Amerikaanse eik 22 0 600-800 

Eenstijlige meidoorn 15 0 600-800 

Zwarte els 7 0 600-800 

Gewone vlier  145 48 400-600 

Gewone esdoorn 76 0 400-600 

Zwarte els 58 0 400-600 

Wilde lijsterbes  46 0 400-600 

Amerikaanse eik 24 0 400-600 

Eenstijlige meidoorn 15 0 400-600 

Gewone es 271 0 200-400 

Gewone vlier  205 73 200-400 

Zwarte els 94 7 200-400 

Gewone esdoorn 86 0 200-400 

Amerikaanse vogelkers 68 0 200-400 

Eenstijlige meidoorn 61 0 200-400 

Wilde lijsterbes  46 0 200-400 

Paardekastanje  15 0 200-400 

 

� Boomlaag (levend hout): 

In stamtal komt esdoorn het meeste voor, maar in volume zijn Amerikaanse eik en populier het sterkst 

vertegenwoordigd. Dit geeft echter wat Amerikaanse eik betreft een vertekend beeld aangezien deze zich vooral in 

bos Kasteel Graaf de Hertaing bevindt en dat in hoge aantallen. De andere bestanden bevatten vrijwel geen 

Amerikaanse eik. 

Boomsoort Stamtal Grondvlak Volume 

Amerikaanse eik 154 20% 7,28 26% 72,67 29% 

Populier (G) 66 8% 5,69 20% 68,12 28% 

Gewone esdoorn 198 25% 2,75 10% 17,20 7% 

Beuk 5 1% 2,58 9% 22,79 9% 

Zwarte els 99 12% 2,55 9% 14,64 6% 

Zachte berk 57 7% 1,46 5% 10,23 4% 

Eenstijlige meidoorn 64 8% 1,38 5% 8,42 3% 

Tamme kastanje 21 3% 1,34 5% 12,41 5% 

Zomereik 24 3% 1,06 4% 8,61 3% 

Wilg (G) 21 3% 0,68 2% 6,23 3% 

Wilde lijsterbes  12 2% 0,28 1% 1,73 1% 

Witte els  8 1% 0,25 1% 1,46 1% 

Gewone vlier 36 5% 0,25 1% 0,83 0% 

Haagbeuk 2 0% 0,17 1% 1,39 1% 

Ruwe berk 3 0% 0,04 0% 0,24 0% 

Hulst 3 0% 0,04 0% 0,17 0% 

Amerikaanse vogelkers 6 1% 0,04 0% 0,11 0% 

Gewone es 6 1% 0,03 0% 0,10 0% 
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Hazelaar 4 0% 0,03 0% 0,08 0% 

Totaal 790 100% 27,91 100% 247,43 100% 

 

� Staand dood hout: 

In de bestanden van de Gemeente Merelbeke werd er vooral wilg aangetroffen als staand dood hout. Wilg heeft ook 

een hoger stamtal, het gaat hier dus over bomen met kleine omtrek. Ook Amerikaanse eik, met grotere omtrekken, 

komt voor als staand dood hout.  

Boomsoort Stamtal Grondvlak Volume Omtrek 

Wilg (G) 20 44% 0,22 39% 1,33 37% dun 

Amerikaanse eik 6 13% 0,16 28% 1,22 34% dun 

Zwarte els 6 14% 0,09 16% 0,59 16% dun 

Populier (G) 11 25% 0,08 15% 0,44 12% dun 

Hazelaar 2 4% 0,01 2% 0,00 0% dun 

Totaal 45 100% 0,56 100% 3,58 100%  

 

 

Provincie Oost-Vlaanderen 

 

� Zaailingen: 

In de bestanden van de Provincie Oost-Vlaanderen (Gentbos), verjongen vlier en esdoorn sterk. Deze groeien ook 

door naar de hogere klassen, zij het meer uitgesproken bij vlier. In de hoogste klasse vinden we ook hazelaar terug.  

Boomsoort Stamtal Hoogte 

Hazelaar 290 150-199 

Gewone vlier  139 150-199 

Amerikaanse vogelkers 55 150-199 

Gewone esdoorn 10 150-199 

Haagbeuk 71 100-149 

Gewone vlier  28 100-149 

Gewone vlier  75 50-99 

Hazelaar 71 50-99 

Amerikaanse vogelkers 20 50-99 

Gewone vlier  482 0-49 

Gewone esdoorn 156 0-49 

Hulst 93 0-49 

Haagbeuk 87 0-49 

Hazelaar 36 0-49 

Amerikaanse vogelkers 28 0-49 

Wilde lijsterbes  20 0-49 

Eenstijlige meidoorn 18 0-49 
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� Struiklaag: 

Esdoorn wordt hier in alle klassen aangetroffen, terwijl vlier niet meer is terug te vinden in de hoogste klasse. 

Hazelaar is enkel aanwezig in de laagste klasse en haagbeuk wordt in de klasse 400-600 meer aangetroffen.  

Boomsoort 
Stamtal 
levend 

Stamtal 
dood 

Hoogte 

Gewone esdoorn 56 0 600-800 

Gewone esdoorn 86 0 400-600 

Haagbeuk 53 0 400-600 

Gewone vlier  35 0 400-600 

Eenstijlige meidoorn 28 0 400-600 

Gewone es 7 0 400-600 

Gewone vlier  190 25 200-400 

Gewone esdoorn 173 7 200-400 

Gewone es 63 44 200-400 

Hazelaar 54 0 200-400 

Haagbeuk 35 0 200-400 

Rododendron 14 0 200-400 

Zwarte els 9 7 200-400 

Berk (G) 9  0 200-400 

Wilde lijsterbes  0 6 200-400 

 

� Boomlaag (levend hout): 

In de boomlaag wordt er op stamtal voornamelijk esdoorn, zwarte els en es aangetroffen. Naar volume domineren 

zomereik en beuk.  

Boomsoort Stamtal Grondvlak Volume 

Zomereik 74 10% 5,98 27% 77,04 34% 

Beuk 5 1% 3,59 16% 50,32 22% 

Gewone esdoorn 276 38% 3,10 14% 19,03 8% 

Zwarte els 139 19% 2,67 12% 18,69 8% 

Populier (G) 9 1% 2,53 11% 29,11 13% 

Gewone es 103 14% 1,45 6% 6,88 3% 

Amerikaanse eik 1 0% 1,28 6% 11,58 5% 

Berk (G) 59 8% 1,24 5% 10,01 4% 

Haagbeuk 29 4% 0,39 2% 2,40 1% 

Wilde lijsterbes  12 2% 0,17 1% 1,17 1% 

Rododendron 7 1% 0,05 0% 0,10 0% 

Hulst 3 0% 0,01 0% 0,03 0% 

Zachte berk 3 0% 0,01 0% 0,03 0% 

Eenstijlige meidoorn 1 0% 0,01 0% 0,05 0% 

Totaal 722 100% 22,49 100% 226,43 100% 

 

� Staand dood hout: 

Staand dood hout betreft voornamelijk esdoorn met kleinere omtrekken, en populier met grotere omtrek.  

Boomsoort Stamtal Grondvlak Volume Omtrek 

Populier (G) 1 12% 0,19 56% 2,06 66% zeer dik 

Gewone esdoorn 7 73% 0,14 42% 1,03 33% dun 

Berk (G) 1 15% 0,01 2% 0,02 1% dun 

Totaal 9 100% 0,34 100% 3,11 100%  
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Privé-eigenaars 

 

� Zaailingen:  

In de bestanden in privé-eigendom verjongt esdoorn heel sterk, samen met ook Amerikaanse eik en ratelpopulier. In 

de hoogste klasse wordt hazelaar teruggevonden.   

Boomsoort Stamtal Hoogte 

Hazelaar 124 150-199 

Eenstijlige meidoorn 57 150-199 

Gewone esdoorn 52 150-199 

Gewone vlier  44 150-199 

Gewone es 15 150-199 

Ruwe iep 10 150-199 

Kornoelje (G) 6 150-199 

Amerikaanse vogelkers 3 150-199 

Hazelaar 99 100-149 

Gewone vlier  72 100-149 

Amerikaanse vogelkers 41 100-149 

Gewone esdoorn 19 100-149 

Gewone es 11 100-149 

Gewone vlier 148 50-99 

Gewone esdoorn 100 50-99 

Amerikaanse eik 59 50-99 

Eenstijlige meidoorn 57 50-99 

Gewone es 57 50-99 

Hazelaar 29 50-99 

Wilde lijsterbes 21 50-99 

Amerikaanse vogelkers 9 50-99 

Hulst 3 50-99 

Vogelkers 2 50-99 

Gewone esdoorn 5542 0-49 

Amerikaanse eik 350 0-49 

Ratelpopulier  282 0-49 

Amerikaanse vogelkers 97 0-49 

Gewone vlier  92 0-49 

Haagbeuk 62 0-49 

Zomereik 47 0-49 

Hazelaar 44 0-49 

Wilde lijsterbes  39 0-49 

Kornoelje (G) 31 0-49 

Gewone es 26 0-49 

Tamme kastanje 19 0-49 

Paardekastanje  14 0-49 

Witte els  13 0-49 

Grauwe abeel 8 0-49 

Vogelkers 7 0-49 

Hulst 4 0-49 
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� Struiklaag: 

De struiklaag wordt gedomineerd door hazelaar. In de laagste klasse komt Amerikaanse vogelkers nog veel voor, 

maar in de hogere klassen wordt deze veel minder teruggevonden. Esdoorn is ook goed vertegenwoordigd in de 

verschillende klassen. 

Boomsoort 
Stamtal 
levend 

Stamtal 
dood 

Hoogte 

Hazelaar 68 3 600-800 

Gewone esdoorn 42 6 600-800 

Amerikaanse vogelkers 14 17 600-800 

Populier (G) 13 0 600-800 

Wilg (G) 7 2 600-800 

Wilde lijsterbes  5 0 600-800 

Gewone vlier 3 1 600-800 

Gewone es 2 1 600-800 

Witte els  2 0 600-800 

Haagbeuk 2 0 600-800 

Hazelaar 147 18 400-600 

Gewone es 97 1 400-600 

Gewone esdoorn 72 8 400-600 

Gewone vlier  25 3 400-600 

Wilde lijsterbes 17 0 400-600 

Boswilg 13 0 400-600 

Wilg (G) 12 4 400-600 

Amerikaanse vogelkers 11 14 400-600 

Zomereik 6 0 400-600 

Amerikaanse eik 3 0 400-600 

Katwilg 2 0 400-600 

Zwarte els 2 0 400-600 

Berk (G) 1 0 400-600 

Grauwe wilg 1 2 400-600 

Hazelaar 537 46 200-400 

Amerikaanse vogelkers 346 35 200-400 

Gewone esdoorn 149 9 200-400 

Gewone es 116 1 200-400 

Gewone vlier  114 16 200-400 

Zomereik 43 0 200-400 

Wilde lijsterbes 34 0 200-400 

Zwarte els 29 0 200-400 

Sporkehout  19 0 200-400 

Kornoelje (G) 7 0 200-400 

Hulst 4 0 200-400 

Eenstijlige meidoorn 3 0 200-400 

Haagbeuk 3 0 200-400 

Zoete kers  2 0 200-400 

Katwilg 1 0 200-400 

Beuk 1 0 200-400 

Vogelkers 1 0 200-400 

Grauwe wilg 1 3 200-400 

Wilg (G) 0 18 200-400 

Witte els  0 1 200-400 
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� Boomlaag (levend hout): 

In de privébestanden is het aandeel populier duidelijk veel groter. Daarnaast komt beuk in volume het meeste voor, 

samen met zomereik. In stamtal is esdoorn het sterkst vertegenwoordigd in de boomlaag. 

Boomsoort Stamtal Grondvlak Volume 

Beuk 30 7% 7,70 29% 106,27 33% 

Populier (G) 46 11% 6,56 24% 79,60 24% 

Zomereik 24 6% 4,46 17% 63,14 19% 

Gewone esdoorn 84 19% 1,67 6% 14,19 4% 

Amerikaanse eik 4 1% 1,16 4% 15,85 5% 

Gewone es 56 13% 0,98 4% 8,92 3% 

Fijnspar 7 2% 0,60 2% 7,03 2% 

Berk (G) 3 1% 0,58 2% 6,07 2% 

Zwarte els 34 8% 0,51 2% 3,48 1% 

Lork (G) 3 1% 0,49 2% 6,23 2% 

Grove den 1 0% 0,24 1% 2,77 1% 

Hazelaar 37 9% 0,23 1% 0,79 0% 

Boswilg 20 5% 0,19 1% 0,97 0% 

Amerikaanse vogelkers 21 5% 0,19 1% 1,16 0% 

Paardekastanje 1 0% 0,16 1% 1,80 1% 

Haagbeuk 6 1% 0,14 1% 0,93 0% 

Wilde lijsterbes 5 1% 0,12 0% 0,93 0% 

Zoete kers  3 1% 0,11 0% 0,98 0% 

Schietwilg 2 1% 0,09 0% 0,79 0% 

Gewone vlier  15 3% 0,09 0% 0,21 0% 

Ruwe berk 2 0% 0,08 0% 0,75 0% 

Wilg (G) 6 1% 0,07 0% 0,44 0% 

Tamme kastanje 6 1% 0,07 0% 0,38 0% 

Ratelpopulier  1 0% 0,07 0% 0,48 0% 

Witte els  7 2% 0,06 0% 0,31 0% 

Linde (G) 0 0% 0,05 0% 0,55 0% 

Plataan 0 0% 0,05 0% 0,59 0% 

Ruwe iep 1 0% 0,03 0% 0,22 0% 

Zachte berk 2 0% 0,03 0% 0,15 0% 

Hybride iep 1 0% 0,02 0% 0,14 0% 

Eenstijlige meidoorn 1 0% 0,01 0% 0,06 0% 

Grauwe wilg 2 0% 0,01 0% 0,02 0% 

Wilde appel 0 0% 0,01 0% 0,06 0% 

Kornoelje (G) 1 0% 0,01 0% 0,02 0% 

Kers (G) 0 0% 0,01 0% 0,07 0% 

Zeeden 0 0% 0,01 0% 0,06 0% 

Vogelkers 0 0% 0,00 0% 0,02 0% 

Peer 0 0% 0,00 0% 0,00 0% 

Totaal 434 100% 27 100% 326 100% 
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� Staand dood hout: 

Bij het staand dood hout is het voornamelijk populier die voorkomt.  

Boomsoort Stamtal Grondvlak Volume Omtrek 

Populier (G) 1 4% 0,13 38% 1,42 49% zeer dik 

Zoete kers  0 0% 0,02 6% 0,22 8% zeer dik 

Zomereik 0 0% 0,00 0% 0,02 1% zeer dik 

Gewone es 1 4% 0,04 11% 0,24 8% dik 

Populier (G) 0 2% 0,02 5% 0,16 6% dik 

Zomereik 0 1% 0,01 4% 0,16 5% dik 

Beuk 0 1% 0,01 4% 0,14 5% dik 

Zoete kers 0 1% 0,01 4% 0,12 4% dik 

Ruwe iep 0 2% 0,01 3% 0,08 3% dik 

Fijnspar 0 2% 0,01 2% 0,08 3% dik 

Zwarte els 0 4% 0,01 3% 0,07 2% dun 

Boswilg 2 12% 0,01 3% 0,05 2% dun 

Zachte berk 0 3% 0,00 1% 0,03 1% dun 

Gewone esdoorn 1 7% 0,00 1% 0,02 1% dun 

Fijnspar 0 1% 0,00 1% 0,02 1% dun 

Amerikaanse vogelkers 0 2% 0,00 1% 0,02 1% dun 

Gewone es 2 18% 0,01 4% 0,02 1% dun 

Wilde lijsterbes 0 2% 0,00 1% 0,02 1% dun 

Gewone vlier  1 7% 0,01 2% 0,01 0% dun 

Schietwilg 0 2% 0,00 1% 0,01 0% dun 

Grauwe wilg 0 2% 0,00 1% 0,01 0% dun 

Hazelaar 3 22% 0,01 4% 0,00 0% dun 

Witte els  0 1% 0,00 0% 0,00 0% dun 

Totaal 13 100% 0,34 100% 2,90 100%  
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Dendrometrische gegevens 

Het gemiddeld bestand in het plangebied heeft, wat betreft levend hout, per ha een stamtal van 525, een grondvlak 

van 27,88 m2 en een volume van 327,15 m3. Omgerekend naar de totale bestandsoppervlakte vervat in het 

bosbeheerplan (285 ha), bedraagt het totaal volume (levend) hout ongeveer 93.238 m3.  

Onderstaande figuur geeft de stamtalverdeling weer per omtrekklasse en toont aan dat vooral klassen met de 

kleinste omtrekken het sterkst vertegenwoordigd zijn in dit beheerplan. Dit is in hoofdzaak te wijten aan de grote 

aantallen jonge aanplanten.  

 

Grafiek 2.3.2.3.: Stamtalverdeling voor dit plangebied (stamtal/ha weergegeven per omtrekklasse) 

 

 

 

2.3.3 FLORA 

In dit onderdeel wordt eerst een overzicht gegeven van de binnen het afbakeningsgebied voorkomende flora op 

basis van enerzijds bestaande gegevensbronnen zoals de biologische waarderingskaart, de habitatkaart, de 

Floradatabank en anderzijds eigen terreinwaarnemingen en vegetatieopnames. Bijzondere aandacht gaat hierbij 

naar het voorkomen van Rode Lijst soorten, oude bosplanten en autochtone bomen en struiken.  

Op basis van de verzamelde gegevens uit de terreinopnames wordt het actuele vegetatietype bepaald. Vervolgens 

wordt de potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) besproken, zijnde het vegetatietype dat zich spontaan op die plaats 

zou ontwikkelen zonder tussenkomst van de mens. Tenslotte wordt op basis van analyse van de actuele vegetatie 

en de potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) de potentiële vegetaties bepaald. Deze kunnen dienen als een leidraad 

bij uitwerken van de beheerdoelstellingen en –maatregelen. Deze staan ook per bestand weergegeven in bijlage 2.3. 
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2.3.3.1 BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART (KAART 2.3.3.1 ) 

Volgens de biologische waarderingskaart (Vriens et al., 2011) wordt de grootste oppervlakte van het studiegebied 

ingenomen door eikenbossen (ca. 22%). De verdeling van de bostypes wordt weergegeven in onderstaande grafiek. 

Het deel dat als niet-bos staat aangeduid bestaat uit graslanden (47%; hp, hp+, hr, hrb, hx), struweelopslag (10%; 

sz), kapvlaktes (6%; se), water (4%; ae, ae-, aer, aom), kasteelparken (3%; kpk) en heide (2%; cpb). Daarnaast 

staan er ook nog delen aangeduid als infrastructuur (ur, ua, ui, un, weg), rietland (mr), stortplaats (ko) en ruigte (ku), 

Deze komen echter in zeer kleine oppervlakte voor.  

 

 

De meeste bosbestanden worden op de bwk weergegeven als biologisch zeer waardevol (70% van de totale 

oppervlakte). De onderlinge verhouding in biologische waardering van de deelnemende oppervlakte wordt 

weergegeven op onderstaande figuur. 
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Hieronder worden dezelfde figuren weergegeven, opgesplitst per eigenaar: 

 

 

De domeinbossen in het plangebied bestaan volgens de BWK uit een mozaïek loofhoutbossen (93%) en een klein 

aandeel naaldbossen (7%). 

 

65% van de domeinbossen krijgen een waardering als “zeer waardevol”. 
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Bij de gemeentebossen is op de BWK nog een belangrijk aandeel aangeduid als niet beboste oppervlakte.  

 

Net iets minder dan de helft van deelnemende gemeentelijke oppervlakte krijgt een waardering als “zeer waardevol”. 

Nog 21% staat aangeduid als minder waardevol gebied. 
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Bij de privébossen staat 2% op de biologische waarderingskaart aangeduid als naaldhout, 13% als niet-bos en ook 

een duidelijk aandeel (14%) als populierenaanplant. 

 

80% van het privégedeelte wordt weergegeven als “zeer waardevol”. Slechts 3% als “minder waardevol”. 



          

ABO nv     Uitgebreid Bosbeheerplan Makegemse bossen 53

 

Opvallend is het grote aandeel niet-bos bij de provincie. Ondertussen zijn er echter een reeks aanplantingen 

gebeurd waardoor blijkt dat de BWK niet meer actueel is. Duidelijk zichtbaar aanwezig zijn de eikenbossen en de 

alluviale bossen in het Gentbos. 

 

Ook voor het provinciebos geldt dat het grootste aandeel bestaat uit “zeer waardevol” gebied op de BWK. 
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2.3.3.2 ACTUELE VEGETATIE (KAART 2.3.3.2) 

Het actuele vegetatietype kan afgeleid worden uit de terreininventarisaties. De bostypes worden bepaald op basis 

van Braun Blanquet proefvlakken. De open vegetatietypes wordt bepaald met behulp van Tansley-opnames.  

Onderstaand worden de actuele vegetatietypes bepaald voor de bossen en open plekken.  

 

Bostypes 

Voor het bepalen van de actuele bosvegetatietypes werden vegetatieopnames uitgevoerd in proefvlakken van 256 

m². Voor het op naam brengen van de vegetatieopnames werd gebruik gemaakt van de typologie ontwikkeld op 

basis van de handleiding ‘Bosplantengemeenschappen in Vlaanderen – een typologie van bossen gebaseerd op de 

kruidlaag’ (Cornelis et al., 2009). Hierbij werd rekening gehouden met de totale bedekking van de boom-, struik- en 

kruidlaag.  

De bostypes worden per bestand weergegeven in bijlage 2.3 en in onderstaande tabel.  

In de overige percelen waar geen proefvlakken werden uitgezet, werden de voorkomende soorten genoteerd tijdens 

de algemene bestandsopnamen. Op basis van deze informatie, en de proefvlakken in de omgeving, werd de actuele 

vegetatie voor deze percelen bepaald. 

In een eerste stap werden de bosvegetatieopnames vegetatiekundig op naam gebracht met behulp van het 

databaseverwerkingsprogramma Bosbeheerpakket van het ANB. Deze werden nadien systematisch geëvalueerd.  

Om te bepalen tot welk bostype de verschillende bestanden behoren, worden de opnames zowel gedetermineerd als 

geïdentificeerd. Bij de determinatie wordt bepaald tot welk bostype een vegetatieopname kan gerekend worden met 

behulp van een determinatiesleutel. Op die manier wordt elke opname aan één enkel bostype toegekend. Het grote 

probleem bij determinatie is dat overgangssituaties niet in beeld kunnen gebracht worden, wat wel kan door 

identificatie. Bij de identificatie van een opname wordt de verwantschap van een opname met verschillende 

bostypes bepaald. Het volledige spectrum aan verwantschappen onthult de ware identiteit van een opname. 

Overgangssituaties zullen dan een grote verwantschap vertonen voor twee of meerdere bostypen. Dit wordt grafisch 

weergegeven door middel van een identificatieroos. Met behulp van de databank werd voor elk bestand een 

identificatieroos gemaakt. In het diagram worden twee lijnen weergegeven, een rode lijn rekening houdende met de 

aanwezige soorten in de kruid-, struik- en boomlaag en een groene lijn rekening houdende met de soorten in de 

kruidlaag alleen. Een grote verschuiving tussen rode en groene lijn wijst meestal op veranderende condities, waarbij 

de kruidlaag sneller reageert dan de boomlaag; of op een suboptimale samenstelling van de verschillende lagen. 

 

Het meest voorkomende bostype (ca. 27%) dat uit de verwerking van de vegetatieopnames naar voren komt, is de 

rompgemeenschap Dennen-Eikenbos met gewone braam. Een rompgemeenschap is meestal een soortenarme 

en gedegradeerde vegetatie waarin er geen kenmerkende soorten van een associatie zijn terug te vinden, maar 

enkel typische soorten van een plantengemeenschap hoger in de hiërarchie. In dit geval bevat het Dennen-Eikenbos 

met gewone braam soorten van het Eiken-Beukenbos. Naast braam zijn brede en smalle stekelvaren (Dryopteris 

dilatata/carthusiana) de meest abundante soorten. Het voorkomen van wijfjesvaren (Anthyrium filix-femina), gewone 

salomonszegel (Polygonatum multiflorum), wilde kamperfoelie (Lonicera periclymenum) en adelaarsvaren (Pteridium 

aquilinum) duidt op de potenties die dit type heeft in de richting van het Eiken-Beukenbos. Er zijn nog andere types 

van het Dennen-Eikenbos die voorkomen, namelijk de derivaatgemeenschappen met Amerikaanse eik (Quercus 

rubra) en Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina). Deze komen echter minder voor, respectievelijk 5% en 1%. Dit 

zijn bossen waar de invloed van deze exoten voor een degradatie in vegetatie heeft gezorgd.  

Een belangrijk bostype in het studiegebied is het Eiken-Beukenbos met adelaarsvaren. Dit type wordt 

gedomineerd door beuk (Fagus sylvatica) met bijmenging van zomer- en wintereik (Quercus robur/petraea). Het 

wordt echter vaker aangetroffen als een bos gedomineerd door zomereik waar beuk bijgemengd staat. Exoten zoals 
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tamme kastanje (Castanea sativa) en Amerikaanse eik zijn hier goed ingeburgerd. In de struiklaag is wilde lijsterbes  

(Sorbus aucuparia) de meest constante soort. De kruidlaag is arm aan soorten met gewone braam en 

adelaarsvaren. Daarnaast zijn ook lelietje-van-dalen (Convallaria majalis), dalkruid (Maiantheum bifolium), gladde 

witbol (Holcus mollis), wilde kamperfoelie, valse salie (Teucrium scorodonia), pilzegge (Carex pilulifera) en ruige 

veldbies (Luzula pilosa)  typerende soorten. Dit bostype wordt volgens Cornelis et al. (2009) onderverdeeld in 3 

subtypes: 

• met dominantie van adelaarsvaren (25%): lichtminnende soorten worden weggeconcurreerd 

• met dalkruid en lelietje-van-dalen (1%): best ontwikkeld en het meest typisch  

• met gladde witbol en valse salie (5%): jongere bossen aangeplant op voormalige landbouwgronden  

Het subtype met dominantie van adelaarsvaren is het meest voorkomend. De andere types komen elk maar in één 

bestand voor. Het type Eiken-Beukenbos met bosgierstgras (Milium effusum) en witte klaverzuring (Oxalis 

acetosella) komt ook in twee bestanden voor (1%). Dit type vormt op floristisch vlak en qua standplaats de overgang 

van de Eiken-Beukenbossen met adelaarsvaren op meer zure en uitgeloogde bodems naar de Essen-Eikenbossen 

op betere gebufferde bodems.  

Het volgende meest voorkomende bostype (ca. 10%) is de rompgemeenschap Essen-Elzenbos met grote 
brandnetel. Deze omvat voornamelijk recente aanplantingen van populier (Populus sp.). Soorten als gewone es 

(Fraxinus excelsior), zomereik, gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) of zwarte els (Alnus glutinosa) zijn soms 

aanwezig. In de kruidlaag worden er weinig bossoorten teruggevonden, en is er een dominantie van zeer algemene 

stikstofminnende en ruderale soorten zoals grote brandnetel (Urtica dioica), hondsdraf (Glechoma hederacea), 

kleefkruid (Galium aparine), gewone berenklauw (Heracleum sphondylium), gewone smeerwortel (Symphytum 

officinale) en gewone hennepnetel (Galeopsis tetrahit). Dit komt vooral door het hoge gehalte aan nutriënten en 

fosfor van de voormalige landbouwgrond, gecombineerd met veel licht (korte omlooptijden en grote plantafstanden). 

Het is het minst soortenrijke type van de essen-elzenbossen. De rompgemeenschap met gewone braam komt veel 

minder voor (1%). Bij dit type domineert gewone braam omdat de grond voedselarmer is.  

Verder komt ook nog het Essen-Eikenbos met gewone salomonszegel en wilde kamperfoelie voor (ca. 7%). Van 

dit type wordt de boomlaag gedomineerd door zomereik. Gewone es, beuk, gewone esdoorn en cultuurpopulier 

komen slechts in mindere mate voor. In de struiklaag vinden we vooral hazelaar (Corylus avellana). De kruidlaag 

bevat weinig karakteristieke soorten, al komen gewone salomonszegel, wilde kamperfoelie, klimop, kleine 

maagdenpalm (Vinca minor) en aalbes (Ribes rubrum) wel meer voor dan in andere essen-eikenbossen. Dichte 

tapijten met bosanemoon (Anemone nemorosa) zijn zeer typisch.  

Een ander subtype van het Essen-Eikenbos, nl. het Essen-Eikenbos met daslook, subtype met bosbingelkruid, 

komt ongeveer evenveel voor (ca. 7%). Dit type komt vooral voor op hellingen of op vlak terrein net buiten het bereik 

van kwel. Daslook (Alium ursinum) kan grote populaties vormen die het voorjaar de bodem volledig bedekken, 

voornamelijk aan de voet van de helling waar colluvium zich ophoopt. Gewone es en zomereik zijn de voornaamste 

boomsoorten. In de struiklaag zijn hazelaar en gewone esdoorn veel aanwezig. De kruidlaag bevat soorten die 

wijzen op een hoge baseverzadiging: daslook, gevlekte aronskelk (Arum maculatum), bosbingelkruid (Mercurialis 

perennis) en kleine maagdenpalm. Het subtype met bosbingelkruid is vochtiger en sluit nauwer aan bij het essen-

elzenbos.   

Nog een ander type, het Essen-Eikenbos met wilde hyacinth (Hyacinthoides non-scripta), subtype met speenkruid 

(Ranunculus ficaria) komt maar in één bestand voor (1%).  

Een minder voorkomend type (ca. 3%) is het Iepen-essenbos met aalbes en groot heksenkruid. Dit is het 

natuurlijke bostype van alluviale gronden en valleiranden van grote rivieren (buiten de getijdezone). Deze komen 

onder water te staan tijdens winterse overstromingen, maar kunnen ook buiten de invloed van stromend water 

ontstaan (op zware grond). In de zomer zakt de watertafel wel weg. In de boomlaag zijn de belangrijkste soorten 

zomereik, gewone esdoorn en gewone es, aangevuld met beuk en iepen (Ulmus sp.). Soms zijn er ook populieren 

ingeplant. De struiklaag is rijk met ruwe en gladde iep (Ulmus glabra/minor), gewone vlier (Sambucus nigra), 
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hazelaar en eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna). In de kruidlaag zijn robertskruid (Geranium robertianum), 

aalbes, geel nagelkruid (Geum urbanum), groot heksenkruid (Circaea lutetiana) en dauwbraam (Rubus caesius) het 

meest typerend. Daarnaast komen ook stikstofminnende soorten voor zoals grote brandnetel, hondsdraf, kleefkruid 

en zevenblad (Aegopodium podagraria). Klimop is vaak aspectbepalend.  

De minst voorkomende types zijn deze van het Essen-elzenbos die geen rompgemeenschappen zijn. Hier zijn drie 

types die voorkomen: 

• met gevlekte aronskelk: ouder bos, beter ontwikkeld met meer oud-bosplanten (3%) 

• met bloedzuring (Rumex sanguineus): jong bos in beekvalleien (2%) 

• met moerasspirea (Filipendula ulmaria): gekenmerkt door ruigtekruiden (1%) 

 

Kaart 2.3.3.2 (a-b) geeft de actuele vegetatie weer in de verschillende bestanden. Voor de duidelijkheid van de kaart 

zijn de verschillende subtypes in hun overkoepelende groepen samengebracht. In de onderstaande tabel wordt 

aangegeven in welke bestanden welke bostypes voorkomen.  
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Onderstaande tabel geeft voor elk bostype weer in welke bestanden het voorkomt: 

Bostype Bosplaats (Bestanden) 

RG [Dennen-eikenbos] met gewone braam 

Borgwal (13c, 13g, 13h) 
Bruinbos (5c, 5d) 
Gentbos (1f, 1i, 1j, 1k, 1n, 1t) 
Kerkwegelbos (7a) 
Luisdonk/Huisdonk (3c) 
Makegembos/Harentbeekbos (12e, 12j)  
Makenbos (9c, 9l)  
Nerenbos (11b, 11c)  
PR04 (4a)  
PR10 (10e)  

Eiken-beukenbos met adelaarsvaren, subtype met dominantie van 
adelaarsvaren 

Boswijk (4a)  
Heilig Geestgoed (6e) 
Gentbos (1q) 
Luisdonk/Huisdonk (3a)  
Makegembos/Harentbeekbos (12b, 12c, 12d, 12g 12h, 12k) 
Nerenbos (11a)  
PR06 (6a)  

RG [Essen-elzenbos] met grote brandnetel 

Gentbos (1g, 1p 1u) 
Hogenbos (5a) 
Makegembos/Harentbeekbos (12a) 
Makenbos (9a)  
PR01 (1c)  
PR03 (3b, 3c)  
PR08 (8a)  
PR10 (10a, 10b, 10f)  

Essen-eikenbos met gewone salomonszegel en wilde 
kamperfoelie 

Borgwal (13e, 13f) 
Gentbos (1e) 
Heilig Geestgoed (6f, 6g, 6h, 6j) 
Kwenenbos (3c) 
Makenbos (9f, 9g)  
PR01 (1d)  
PR07 (7c, 7d)  

Essen-eikenbos met daslook, subtype met bosbingelkruid  

Bruinbos (5n)  
Heilig Geestgoed (6i) 
Luisdonk/Huisdonk (3d)  
Makegembos/Harentbeekbos (12m, 12n)  
PR15 (15a) 

DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse eik 
Bos kasteel Graaf Rotsart de Hertaing (1a) 
Bruinbos (5e) 
Heilig Geestgoed (6c) 

Eiken-beukenbos met adelaarsvaren, subtype met gladde witbol 
en valse salie 

Makegembos/Harentbeekbos 12l 

Iepen-essenbos met aalbes en groot heksenkruid  

Gravelos (1a) 
PR07 (7a) 
PR08 (8b)  
PR10 (10d) 
Wisselbos (2a) 

Essen-elzenbos met gevlekte aronskelk 
Poelstraat (2a) 
PR10 (10c, 10l)  
PR15 (15b) 

Essen-elzenbos met bloedzuring 
Hollebeekpark (4a) 
PR07 (7e) 

Essen-elzenbos met moerasspirea 
PR10 (10g, 10m)  
PR14 (14a) 

RG [essen-elzenbos] met gewone braam 
Gentbos (1c) 
Nerenbos (11e) 

DG [Dennen-Eikenbos] met Amerikaanse vogelkers Bos kasteel Graaf Rotsart de Hertaing (1b) 

Eiken-beukenbos met adelaarsvaren, subtype met dalkruid en 
lelietje-van-dalen 

Bruinbos (5i) 

Essen-eikenbos met wilde hyacinth, subtype met speenkruid Bruinbos (3e) 

Eiken-beukenbos met bosgierstgras en witte klaverzuring 
Heilig Geestgoed (6m) 
Nerenbos (11d) 
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Vegetatietypes van open plekken 

Bij open plekken (heide, grasland, moeras, …) worden vegetatieopnames uitgevoerd volgens de Tansley methode. 

Hierbij wordt er geen proefvlak gebruikt, maar wordt het volledige bestand doorlopen om een idee te krijgen van de 

variatie aan vegetaties. Vervolgens wordt per vegetatietype een aparte soortenlijst gemaakt voor elke vegetatielaag 

(kruidlaag, struiklaag, boomlaag). Onderstaand wordt er voor de open plekken in verschillende bosplaatsen een 

typologie gegeven van de aanwezige actuele vegetatie (Schaminée et al., 1996): 

In het Heilig Geestgoed zijn er verschillende van deze open plekken aanwezig. Hieronder wordt er per bestand 

aangegeven welk vegetatietype er werd aangetroffen.  

� Bestand 6n: Witbolgrasland met sterke dominantie van grassen 

Vegetatietypering: Rompgemeenschap Holcus lanatus  - Lychnis flos-cuculi (gestreepte witbol – 

echte koekoeksbloem). Zelfde type grasland als Holcus Lanatus –Lolium perenne, maar iets 

minder voedselrijk en iets lagere bedekking van grassen. Gestreepte witbol en gewone 

glanshaver zijn nog abundant aanwezig maar ook Anthoxanthum odoratum (gewoon reukgras), 

Plantago lanceolatum (smalle weegbree) en Ranunculus acris (scherpe boterbloem) komen voor. 

De aanwezigheid van Cirsium palustre (kale jonker) wijst op kwel.  

 

� Bestand 6o: Witbolgrasland met sterke dominantie van grassen 

Vegetatietypering: Rompgemeenschap Holcus Lanatus –Lolium perenne (gestreepte witbol – 

engels raaigras) van de Molinio – Arrhenatheretea (Klasse der matig voedselrijke graslanden). 

Holcus lanatus (gestreepte witbol) is dominant aanwezig in mix met algemene grassen als 

Arrhenaterum elatius (gewone glanshaver), Dactylis glomerata (kropaar) en Lolium perenne 

(engels raaigras).  

 

� Bestand 6p: Recent beboste akker met gemengd loofhout (meidoorn, gewone esdoorn, hazelaar, 

sleedoorn, boskers,kornoelje,…) 

Vegetatietypering: Pioniervorm van de Stellarietea mediae (Klasse der akkergemeenschappen). 

Het perceel is vrij soortenrijk met een hoog aantal algemene akkeronkruiden zoals Chenopodium 

album (witte ganzevoet), Matricaria recutita (echte kamille), Echinochloa crus-galli (hanepoot), 

Viola arvensis (akkerviooltje), Stellaria media (vogelmuur), Sonchus oleraceus (gewone 

melkdistel), Sonchus asper (ruwe melkdistel). Daarnaast wijzen soorten als Rumex obtusifolius 

(ridderzuring) en Urtica dioica (gewone brandnetel) op sterke verstoring en eutrofiering. De 

zeldzamere akkeronkruiden werden dan ook niet aangetroffen. 

 

� Bestand 6q: Aan het verruigen vochtig grasland onder invloed van kwel, met schapen begraasd. In het 

grasland is een poel aanwezig. 

Vegetatietypering: Witbolgrasland met duidelijk kenmerken aanwezig van het Calthion palustris 

(dotterbloemverbond). Mentha aquatica (watermunt), Angelica sylvestris (gewone engelwortel), 

Filipendula ulmaria (moerasspirea) zijn aanwezig. Cirsium palustre (kale jonker) haalt hoge 

bedekkingen, wellicht door vertrappeling door de schapen. Zeggesoorten ontbreken. De poel 

bevat geen waterplanten, de lagere oeverzone bevat Eleocharis palustris (gewone waterbies), 

Ranunculus flammula (egelboterbloem), Cardamine pratensis (pinksterbloem) en Juncus 

articulatis (zomprus). 

 

� Bestand 6s: Voormalige akker met een begroeiing van sterk verstoord milieu. 

Vegetatietypering: Er zijn elementen aanwezig van de Stellarietea mediae (Klasse der 

akkergemeenschappen) met Sonchus arvensis (akkermelkdistel) , Chenopodium album (witte 

ganzevoet) en Matricaria recutita (echte kamille) maar het perceel is eerder soortenarm met veel 

Cirsium vulgare (speerdistel).Het perceel is deels ingezaaid met Lolium multiflorum (Italiaans 

raaigras). 
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In het Bruinbos zijn er twee bestanden, één waar een poel werd vrijgesteld en één kapvlakte waar er heideherstel 

wordt beoogd. De Tansley-opnames vonden volgende actuele vegetatie: 

 

� Bestand 5o: Zeer waardevolle open plek in het bos rond een gegraven poel. Er is een gradiënt aanwezig in 

de open sfeer van nat (ven en omgeving) over vochtig (verlandingsvegetaties) naar droog 

(struikheidebegroeiing en overgangen naar goed ontwikkelde bostypes). Op bwk aangeduid als ‘aom’. 

Vegetatietypering:  

� Natste zone: Caricion gracilis (Verbond van scherpe zegge) uit de Phragmitetea 

(rietklasse) met Phragmites australis (riet), Carex acuta (scherpe zegge) en Carex 

vesicaria (blaaszegge).  

� Randen van de poel, lagere oeverzone: Kenmerken van Parvocaricetea (Klasse der 

kleine zeggen). Aanwezigheid van veenmossen. 

� Verlandingszone: Caricetum paniculatae (pluimzegge-associatie) met dichte bulten van 

pluimzegge. We vermelden hier ook het voorkomen van een talrijke populatie 

Oreopteris limbosperma (moerasvaren).  

� Drogere zone: aanwezigheid van struikheidevegetaties met overgangen naar 

Quercetea robori-petraeae (Wintereiken – Beukenbos) met Convallaria majalis 

(dalkruid) en Maianthemum bifolium (dalkruid). 

� Bestand 5p: Voormalige kapvlakte voor heideherstel die geëvolueerd is naar een begroeiing gedomineerd 

door Rubus fruticosus (gewone braam) en Pteridium aquilinum (adelaarsvaren) 

Vegetatietypering: Rompgemeenschap Pteridium aquilinum (adelaarsvaren) van het Melampyro 

– Holcetea mollis (Klasse van gladde witbol en havikskruiden). Belangrijk is dat er blijft gewerkt 

worden aan het heideherstel.  

 
Tussen het Heilig Geestgoed en het Makegembos/Harentbeekbos liggen er graslanden met aangelegde poelen 

(bosplaat Makkegemstraat): 
 

� Bestand 9c: Witbolgrasland met een mooi ontwikkelde poel 

Vegetatietypering: Rompgemeenschap Holcus Lanatus –Lolium perenne (gestreepte witbol – 

Engels raaigras) van de Molinio – Arrhenatheretea (Klasse der matig voedselrijke graslanden). 

Holcus lanatus (gestreepte witbol) is dominant aanwezig. In de poel is watervegetatie aanwezig 

met elementen van de Potametea (fonteinkruidklasse): Potamogeton natans (drijvend 

fonteinkruid) en Ceratophyllum demersum (gedoornd hoornblad)  

 

� Bestand 9d: Dit bestand uit drie delen, het zuidelijke deel is een raaigrasweide met aan de randen Rosa 

canina (hondsroos) aangeplant en een poel aan de oostelijke zijde. Daarnaast ligt er, tegen bestand 9c, 

een witbolgrasland met dominantie van gestreepte witbol en witte klaver. Deze twee delen en de poel zijn 

elk apart getypeerd.  

Vegetatietypering:  

� De raaigrasweide betreft een perceel dat ingezaaid is met een mengeling van Lolium 

multiflorum (Italiaans raaigras), Phleum pratense (timoteegras) en een cultivar van 

Trifolium pratense (rode klaver).  

� De oeverzone van de poel bevat elementen van de rietklasse (Phragmitetea) met 

Alisma plantago aquatica (waterweegbree), Glyceria fluitans (mannagras) en Berula 

erecta (kleine watereppe). In de waterzone verder nog Eleocharis palustris (gewone 

waterbies) en Typha angustifolia (kleine lisdodde). 

� Het witbolgrasland is een rompgemeenschap Holcus lanatus –Lolium perenne 

(gestreepte witbol – Engels raaigras) van de Molinio – Arrhenatheretea (Klasse der 
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matig voedselrijke graslanden). Holcus lanatus (gestreepte witbol) is dominant 

aanwezig in mix met Trifolium repens (witte klaver) en Phleum pratense (timoteegras). 

Het grasland bevat al een aantal wikkesoorten en ook Crepis capillaris (klein 

streepzaad) is reeds aanwezig. Op een aantal meer zanderige zones komt 

Hypochaeris radicata (biggenkruid) voor. 

Eén van de percelen van het ANB aan de Kastijdestraat is een akker: 

� Bestand 7b: Ingezaaide natuurakker 

Vegetatietypering: Het betreft een vegetatie gedomineerd door Cirsium arvense (akkerdistel) en 

Holcus lanatus (gestreepte witbol). Een aantal soorten van het oorspronkelijke wildmengsel zijn 

nog aanwezig: Phacelia tanacetifolia (phacelia), Fagopyrum esculentum (boekweit) en Raphanis 

raphanistrum (wilde radijs). 

 
Het gemeentelijk Kyotobos is recent aangeplant, maar bevat nog restanten van de vorige vegetatie: 

� Bestand 6a: Witbolgrasland dat deels beplant is met sleedoorn, boskers, kornoelje,… 

Vegetatietypering: Rompgemeenschap Holcus lanatus –Lolium perenne (gestreepte witbol – 

Engels raaigras) van de Molinio – Arrhenatheretea (Klasse der matig voedselrijke graslanden). 

Holcus lanatus (gestreepte witbol) is dominant aanwezig. 

 
In het Gentbos komen ook enkele graslanden voor: 

� Bestand 1b: voedselrijk grasland met dominantie van grassen 

Vegetatietypering: RG Holcus lanatus – Lychnis flos-cuculi (gestreepte witbol – echte 

koekoeksbloem). Grassen domineren sterk : gestreepte witbol, kropaar, gewone glanshaver en 

ruw beemdgras. De aanwezigheid van kale jonker en moerasrolklaver duidt lokaal op 

kwelinvloed. 

� Bestand 1h: nat weiland waar drie types te onderscheiden zijn: 

Langs beekoever: 

� Vegetatietypering: typische begroeiing van Stellario-carpinetum (Eiken-

haagbeukenbos) met grote muur, klimop, boskortsteel en gele dovenetel. De lagere 

oeverzone bevat overgangen naar Alno-padion (Elzen-essenbos) met wijfjesvaren, 

geel nagelkruid, robertskruid, ...). In de bedding zelf staat reuzenpaardenstaart, 

hetgeen wijst op zuiver kwel – of bronwater.  

Grasland: 

� Vegetatietypering: mooi ontwikkeld grasland met Calthion-aspect 

(dotterbloemhooiland) (moerasrolklaver, kale jonker, lidrus, bosbies, gewone 

engelwortel) en overgangen naar Zilverschoongrasland (Lolio-Potentillion anserinae) 

met soorten als geknikte vossenstaart, valse voszegge en zomprus 

Poel: 

� Vegetatietypering: dicht begroeide poel met Grote lisdodde en op de oeverzone 

pitrus. Ook valse voszegge en bosbies 

� Bestand 1m: oeverrand van kasteelvijver 

Vegetatietypering: weinig begroeid door beschaduwing. Lokaal veel moeraszegge en enkele 

exemplaren hoge cyperzegge 
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� Bestand 1o: vochtig grasland 

Vegetatietypering: Witbolgrasland  RG Holcus lanatus – Lychnis flos-cuculi (gestreepte witbol – 

echte koekoeksbloem) met overgangen naar Alopecurion (vossenstaartgrasland) en 

Glanshaverhooiland (Arrhenaterion). Gestreepte witbol en grote vossenstaart domineren maar er 

is al bijmenging van gewoon reukgras, knoopkruid, scherpe boterbloem, veldzuring ...  

� Bestand 1r: soortenrijk grasland 

Vegetatietypering: Witbolgrasland  RG Holcus lanatus – Lychnis flos-cuculi (gestreepte witbol – 

echte koekoeksbloem) dat al mooi op weg is naar Glanshaverhooiland. Hoge bedekking van 

gewoon reukgras , relatief soortenrijk. 

� Bestand 1v: vochtig grasland 

Vegetatietypering: Witbolgrasland met opvallende aanwezigheid van veenwortel in hoge 

bedekking. Verder nog enkele soorten als kale jonker, reukgras en grote vossenstaart. 

 

 

Bijzondere flora-elementen  (Bijlage 2.3.3.2) 

Er werden tijdens de vegetatieopnames in totaal 222 hogere plantensoorten aangetroffen. De volledige soortenlijst is 

terug te vinden in Bijlage 2.3.3.2a. Twee daarvan staan op de Vlaamse Rode Lijst (Van Landuyt et al. 2006): 

• Struikhei: achteruitgaand (aangetroffen in Bruinbos, bestand 5p en 5f) 

• Stippelvaren: zeldzaam (aangetroffen in Bruinbos, bestand 5o) 

Aanvullingen op deze gegevens worden weergegeven in de literatuurstudie in hoofdstuk 2.3.3.5. 

Een belangrijk aandachtspunt in dit gebied is de talrijke aanwezigheid van voorjaarsflora. Kaart 2.3.3.2c geeft op 

bestandsniveau weer waar voorjaarsflora werd waargenomen. Deze kaart werd opgesteld aan de hand van de 

algemene opnames. Tijdens deze opnames werd altijd nagegaan of er voorjaarsflora aanwezig was in het bestand 

of niet. De bestanden waar tijdens de algemene opnames geen voorjaarsflora werd aangetroffen, zijn nadien 

nogmaals gecheckt via de vegetatieopnames. Indien in een bestand voorjaarsflora aanwezig was in de soortenlijst, 

werd dit bestand op de kaart aangeduid als “voorjaarsvegetatie waargenomen”, onafhankelijk van de bedekking. Op 

de kaart wordt het duidelijk dat het meeste voorjaarsflora voorkomt in de Makegemse bossen (minder in Bruinbos) 

en de Driesbeekvallei, samenvallend met de oudere bossen. Voornamelijk Harentbeekbos en Heilig Geestgoed zijn 

bosplaatsen waar veel voorjaarsflora wordt aangetroffen.  

 

 

2.3.3.3 OUD BOSPLANTEN 

Volgende oud bosplanten (volgens de lijst oud bosplanten uit Cornelis et al. 2009) zijn ooit waargenomen in het 

studiegebied. De namen die in het vet staan zijn deze die ook bij de vegetatieopnames of algemene opnames zijn 

teruggevonden.  

Wijfjesvaren, ook een oud-bos plant, werd waargenomen tijdens de vegetatieopnames, maar stond niet opgenomen 

in de floradatabank voor het studiegebied. Er werden dus 26 verschillende oud-bossoorten aangetroffen. Dit is 

relatief veel. De meeste van deze soorten komen voor ter hoogte van de grotere bosplaatsen zoals Bruinbos, Heilig 

Geestgoed, Makegembos en Harentbeekbos. Deze bossen behoren tot de oudere van het studiegebied en waren 

deels al bos in de tijd van Ferraris. 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Nederlandse naam Wetenschappelijke naam 

Aardbeiganzerik Potentilla sterilis Groot heksenkruid Circaea lutetiana 

Adelaarsvaren Pteridium aquilinum Grote muur Stellaria holostea 

Bleeksporig bosviooltje Viola riviniana Grote veldbies Luzula sylvatica 

Bosanemoon Anemone nemorosa Heelkruid Sanicula europaea 

Bosbingelkruid Mercurialis perennis IJle zegge Carex remota 

Bosgierstgras Milium effusum Klein springzaad Impatiens parviflora 

Boswederik Lysimachia nemorum Klimop Hedera helix 

Boszegge Carex sylvatica Lelietje-van-dalen Convallaria majalis 

Dalkruid Maianthemum bifolium Lievevrouwebedstro Galium odoratum 

Daslook Allium ursinum Pilzegge Carex pilulifera 

Donkersporig bosviooltje Viola reichenbachiana Ruige veldbies Luzula pilosa 

Dubbelloof Blechnum spicant Ruwe smele Deschampsia cespitosa 

Eenbes Paris quadrifolia Slanke sleutelbloem Primula elatior 

Eenbloemig parelgras Melica uniflora Spekwortel Tamus communis 

Fraai hertshooi Hypericum pulchrum Valse salie Teucrium scorodonia 

Gele dovenetel Lamium galeobdolon Wilde hyacint Hyacinthoides non-scripta 

Gevlekte aronskelk Arum maculatum Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum 

Gewone salomonszegel Polygonatum multiflorum Witte klaverzuring Oxalis acetosella 

Gladde witbol Holcus mollis   

 

2.3.3.4 AUTOCHTONE BOMEN EN STRUIKEN 

Bovendien staan ook enkele locaties vermeld in de databank van autochtone bomen en struiken van het 

Agentschap voor Natuur en Bos. In volgende tabel worden de bosplaatsen weergegeven waar deze locaties 

voorkomen en met welke bestanden ze (deels) samenvallen.  

Bosplaats Projectcode locatie Bestanden Beschrijving 

Bruinbos 

Gent 99-4, 120 ANB 5h, 5m, 5n  Po-aanplant met hakhout diverse soorten 

Gent 99-4, 122 
ANB 5r 

oude haagbeukenheg met restanten van 
vlechtwerk 

Gentbos 
 

Gent 99-4, 131 
Provincie 1t, 1s 

relict oud elzen- en iepenhakhout (grotendeels 
gekapt) 

Gent 99-4, 132 Provincie 1u elzenhakhoutbosje op rabatten 

Gent 99-4, 134 Provincie 1j, 1k, 1l, 1n, 1p, 1q oud bosrelict  

Heilig Geestgoed 
  
 

Gent 99-4, 114 ANB 6c, 6d, 6m, 6n, 6i,  bosrand 

Gent 99-4, 116 ANB 6b, 6c, 6e bosrand en elzen/essenhakhoutbosje 

Gent 99-4, 113 ANB 6e, 6f, 6j, 6q bosrand met een dikke essenstoof 

Gent 99-4, 112 ANB 6j, 6k bosrand 

Luisdonk/Huisdonk 
Gent 99-4, 127 ANB 3a, 3b, 3d bosrand en po-aanplant met gemengd hakhout 

Gent 99-4, 124 ANB 3e bosrand 

Makegembos/  
Harentbeekbos 
 

Gent 99-4, 115 Privé 12c, 12d restanten oude haagbeukheg aan bosrand 

Gent 99-4, 121 
Privé 12a 

gemengd hakhout langs beek, restanten oude 
haagbeukheg 

Gent 99-4, 110 
Privé 12m, 12n 

Po-aanplant met hakhout, oude elzen- en 
essenhakhoutkant 

Makenbos (PR09) Gent 99-4, 117 Privé 9d Po-aanplant met hakhout (recent gekapt) 

Nerenbos Gent 99-4, 124 Privé 11a, 11g bosrand en strook met gemengd hakhout 

PR10 
 

Gent 99-4, 123 Privé 10b essen-elzenhakhout onder populieren 

Gent 99-4, 185 Privé 10f Po-aanplant met hakhout; jachtbos 

Gent 99-4, 108 Privé 10l, 10n, 10o, 10r, 10s, 10t Po-aanplant met hakhout, wilgenknotbomen 

Wisselbos Gent 99-4, 143 Gemeente 2a Po-aanplant met relict oud bos 

De fiches van deze gebieden, zoals weergegeven in de databank van autochtone bomen en struiken, zijn per 

projectcode en locatie terug te vinden in Bijlage 2.3.3.2b. De locaties zijn weergegeven op de kaarten 2.3.3.2d.  
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2.3.3.5 HABITATKAART 

In paragraaf 1.7.1 werden reeds de habitattypes van het habitatrichtlijngebied aangehaald. Ter volledigheid wordt in 

onderstaande tabel aangegeven welke habitats er volgens de habitatkaart op heden aanwezig zijn in het hele 

studiegebied (dus niet enkel in het habitatrichtlijngebied). Zie ook kaart 2.3.3.5.  

Habitat Bosplaats (Bestanden) Habitat Bosplaats (Bestanden) 

9120 

Boswijk (4a-b) 

91E0 

Boswijk (4a) 

Bruinbos (5d-5n, 5p-q) Bruinbos (5e, 5g-i, 5m-n) 

Gentbos  (1b-c, 1e-f, 1i-t) Gentbos 1b-f, 1h-n, 1p-q, 1s-u, 1w) 

Heilig Geestgoed (6a, 6c-d, 6e, 6h-m)  Heilig Geestgoed (6b-g, 6i-j, 6o, 6q) 

Luisdonk/Huisdonk (3a-e) Kastijdestraat (7b) 

Makegembos/Harentbeekbos (12a-p) Luisdonk/Huisdonk (3d) 

Nerenbos (11a-c, 11g) Makegembos/Harentbeekbos (12a-b, 12d, 12f-g, 12k-o, 12q) 

PR01 (1a) Nerenbos (11d) 

PR06 (6a) PR01 (1d) 

PR15 (15a) PR03 (3c) 

9130 

Boswijk (4a) PR06 (6a) 

Bruinbos (5c, 5e, 5h) PR14 (14a)  

Gentbos (1n, 1o) PR15 (15a-b) 

Heilig Geestgoed (6d-g, 6i-m) 4030 Bruinbos (5p) 

Luisdonk/Huisdonk (3a-e)   
Makegembos/Harentbeekbos (12d, 12h, 12i)   
Nerenbos (11a, 11c-e, 11f-g),   
PR01 (1d)   
PR15 (15a)   

 

 

2.3.3.6 AANVULLENDE GEGEVENS UIT DE LITERATUUR   

 
� Bryoflora 

In de studie “De bryoflora van het Bruinbos te Schelderode, Oost-Vlaanderen (Serge Hoste, 2004) werd de Bryologie 

(studie van mossen) en Lichenologie (studie van korstmossen) in het Bruinbos onder de loep genomen.  

Uit deze studie bleek dat de drie grote bryofyt-klassen (levermossen, bladmossen en hauwmossen) in het Bruinbos 

en nabije omgeving vertegenwoordigd zijn. Dit is een opmerkelijk feit want het hauwmos Anthoceros punctatus is 

geen veel voorkomende plant. Ook het veenmos (Sphagnum auriculatum var. auriculatum) dat aangetroffen werd, 

komt in Oost -Vlaanderen slechts op een zeer beperkt aantal plaatsen voor. In totaal werden door deze studie in het 

Bruinbos 11 levermossen, 1 hauwmos, 42 bladmossen en 1 veenmos geïnventariseerd. 

 

� Floradatabank 

Voor het studiegebied werd de Floradatabank van het INBO nagegaan. Hiervoor werd gekeken welke IFBL-hokken 

samenvielen met de verschillende bestanden.  

Alle soorten die ooit zijn waargenomen (oudste waarneming was in 1943) in deze IFBL-hokken zijn opgelijst in 

Bijlage 2.3.3.2c. Voor deze soorten werd ook aangegeven wat hun waarde is op de Rode Lijst. 
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De soorten die als zeldzaam of kwetsbaar zijn aangeduid, worden in onderstaande tabel opgelijst: 

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam IFBL-hokken Rode Lijst 

Akkerandoorn Stachys arvensis (L.) L. d-3-42-42, d3-42-21, d3-52-21 kwetsbaar 

Bosklit Arctium nemorosum Lej. d3-43-32 zeldzaam 

Dicht havikskruid Hieracium lachenalii C.C. Gmel. d3-43-24 kwetsbaar 

Gewone vleugeltjesbloem Polygala vulgaris L. d3-42-42 kwetsbaar 

Hard zwenkgras 
Festuca stricta Host subsp. trachyphylla (Hack.) 
Patzke 

d3-43-24 
zeldzaam 

Kleine valeriaan Valeriana dioica L. d3-43-24 kwetsbaar 

Liggende vleugeltjesbloem Polygala serpyllifolia Hose d3-42-43 kwetsbaar 

Moerasvaren Thelypteris palustris Schott d3-42-43 zeldzaam 

Moeraswespenorchis Epipactis palustris (L.) Crantz d3-42-42 zeldzaam 

Tweenervige zegge Carex binervis Smith d3-42-42 zeldzaam 

Valse kamille Anthemis arvensis L. d3-43-24 kwetsbaar 

Voorjaarszegge Carex caryophyllea Latourr. d3-43-24 zeldzaam 

Wild kattenkruid Nepeta cataria L. d3-43-12 zeldzaam 

 

� Zeldzame zeggensoorten 

In het artikel “Natuurontwikkeling in Bruinbos biedt nieuwe kansen voor zeldzame natuurwaarden “(De Schuijmer, 

2003) wordt gesteld dat de ecologische waarden in de omgeving van de poelen in het Bruinbos al langer bekend 

waren: de zeldzame moerasvaren werd in 2001 voor het eerst vastgesteld door Paul van den Bremt en het is één 

van de weinige groeiplaatsen van veenmossen in Oost-Vlaanderen (Serge Hoste, 2004). Zijn standplaats is vrij 

zandig, zuur en voedselarm, met een relatief hoge grondwatertafel tijdens een groot deel van het jaar. Voedselarme 

vochtige omstandigheden bieden een interessante uitgangssituatie voor natuurontwikkeling. Een hoge 

voedselrijkdom bevooroordeelt immers een beperkt aantal soorten waarbij minder concurrentiële soorten het 

onderspit delven. 

De zaadbank van het gebied geeft duidelijk aan dat er historisch gezien een grote afwisseling aan bosbiotopen en 

bosfasen in de Makegemse bossen was. Dit werd aangetoond door werkzaamheden ter vrijwaring van een poel 

(bestand 5o). Het grootste deel van de struiken en de organische sliblaag werden uit deze poel verwijderd en de 

oevers werden plaatselijk lichtjes afgeschuind met behulp van een lichte kraan. Reeds na 2 jaar valt er van de vrij 

drastische werken niet veel meer te merken op terrein. Rondom en in de poel heeft zich een mooie moeras- en 

waterplantenvegetatie ontwikkeld. Bovendien kenden volgende zeldzame zeggensoorten een spontane ontwikkeling 

uit de zaadbank: 

� Geelgroene zegge (Carex demissa) 

� Bleke zegge (Carex pallescens)  

� Tweenervige zegge (Carex binervis). 

Ook struikhei (Calluna vulgaris) volgt deze strategie: na een jarenlange rustperiode in de zaadbank zijn er op de 

open kapvlakte massaal kleine struikheiplantjes opgeschoten.  

 

� Bronbossoorten 

Aangezien kwel een belangrijke invloed heeft op sommige delen van het studiegebied (zie hydrografie), zijn er hier 

ook indicatorsoorten van aanwezig. Cosijns et al. (1994) heeft een lijst opgesteld met bronbossoorten en de 

belangrijkste begeleidende plantensoorten.  

Op basis van de vegetatieopnames komen volgende soorten voor (kenmerkende bronbossoorten zijn aangeduid met 

‘K’, de begeleidende bronbossoorten met ‘B’). 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Type Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Type 

Bittere veldkers Cardamine amara B IJle zegge Carex remota K 

Beekpunge Veronica beccabunga K Kale jonker Cirsium palustre K 

Bloedzuring Rumex sanguineus K Kruipend zenegroen Ajuga reptans K 

Bosandoorn Stachys sylvatica K Kruipende boterbloem Ranunculus repens K 

Bosbies Scirpus sylvaticus K Moerasspirea Filipendula ulmaria K 

Bosbingelkruid Mercurialis perennis K Moeraswalstro Galium palustre K 

Boswederik Lysimachia nemorum K Moeraszegge Carex acutiformis K 

Boszegge Carex sylvatica K Muskuskruid Adoxa moschatellina K 

Dagkoekoeksbloem Melandrium dioicum K Pinksterbloem Cardamine pratensis K 

Eenbes Paris quadrifolia K Pitrus Juncus effusus K 

Geel nagelkruid Geum urbanum K Reuzenpaardestaart Equisetum telmateia B 

Gele dovenetel Lamium galeobdolon K Rode kornoelje Cornus sanguinea K 

Gevlekte aronskelk Arum maculatum K Ruw beemdgras Poa trivialis K 

Gewone bereklauw Heracleum sphondylium K Ruwe smele Deschampsia cespitosa K 

Gewone engelwortel Angelica sylvestris K Slanke sleutelbloem Primula elatior K 

Gewone es Fraxinus excelsior K Speenkruid Ranunculus ficaria K 

Groot heksenkruid Circaea lutetiana K Witte klaverzuring Oxalis acetosella K 

Grote wederik Lysimachia vulgaris K Zwarte els Alnus glutinosa K 

Hazelaar Corylus avellana K    

 

Uit de algemene opnames weten we dat ook de kenmerkende bronbossoort daslook voorkomt in het studiegebied.. 

Daarnaast werd ook meegedeeld dat ook verspreidbladig goudveil (Chrysosplenium alternifolium), een begeleidende 

soort, voorkomt in het Luisdonk/Huisdonk (bestand 3b, mededeling D. Verbelen 21/08/2012).  

 

 

2.3.3.7 POTENTIEEL NATUURLIJKE VEGETATIE (KAART 2.3.3.7) 

Volgens de digitale kaartlaag met Potentieel Natuurlijke Vegetaties (PNV) van De Keersmaeker et al. (2001), komen 

van nature voornamelijk de bostypes ‘typisch Eiken-Beukenbos’ en ‘Elzen-Vogelkersbos’ voor in het studiegebied.  

De voorkomende potentiële vegetaties en hun oppervlaktes zijn (in volgorde van aandeel binnen het studiegebied): 

Bostype Opp. (ha) 

Typisch eiken-beukenbos, natte variant 95,61 

Elzen-vogelkersbos 88,26 

Typisch eiken-beukenbos, droge variant 53,77 

Arm eiken-beukenbos en eikenbos, droge variant 17,45 

Beukenbos, eiken-haagbeukenbos of rijk eiken-beukenbos 8,25 

Elzenbroekbos 1,13 

Elzen-vogelkersbos met kans op bronbos 0,80 

Arme eiken-beukenbos en eikenbos, natte variant 0,16 

 

De meerderheid van de bestanden krijgt het typische Eiken-Beukenbos (natte variant) als potentieel natuurlijke 

vegetatietype toegewezen. Dit bostype is geassocieerd aan de zones met vochtig tot natte zandleembodems of 

natte zandbodems. Het wordt in grote mate gekenmerkt door dezelfde soorten als het arm Eiken-Beukenbos met 

opvallend verschil dat beuk hier de dominante boomsoort vormt en wordt begeleid door zomereik (wintereik) en berk. 

Stekelvarens (Dryopteris sp.) komen talrijk voor in de kruidlaag en lokaal komt ook valse salie (Teucrium scorodonia) 

voor.  
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De tweede meest voorkomende potentiële vegetatie is het Elzen-Vogelkersbos. Het Alno-Padion is meestal een 

beekbegeleidend vegetatietype, hoewel deze binding niet altijd opgaat. De bodems variëren van lemig zand tot klei 

en zijn vochtig maar niet zeer nat. Zwarte els (Alnus glutinosa) en gewone es (Fraxinus excelsior) domineren in 

wisselende verhoudingen. Minder dominant maar toch frequent zijn: boskers (Prunus avium), winterlinde (Tilia 

cordata), zomereik (Quercus robur), gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), zachte berk (Betula pubescens), 

iepensoorten (Ulmus spp.). De meest typische struiken zijn: Gelderse roos (Viburnum opulus), aalbes (Ribes 

rubrum), vogelkers (Prunus padus), hazelaar (Corylus avellana), meidoornsoorten (Crataegus spp.). 

Het arm Eiken-Beukenbos en Eikenbos komt ook voor, zij het minder dan bovenstaande types. Dit is niet 

verwonderlijk vermits dit bostype vooral verbonden is aan arme droge (vochttrap a, b, c) en vochtige (lemig) 

zandgronden (vochttrap d en e). Voornamelijk de droge variant komt voor in het studiegebied. Het arm Eiken-

Beukenbos wordt gekenmerkt door een dominantie van zomereik (Quercus robur), sporadisch ook wintereik 

(Quercus petraea) en in veel mindere mate beuk (Fagus sylvatica) die van nature iets rijkere bodems verkiest. 

Hazelaar (Corylus avellana), lijsterbes (Sorbus aucuparia) en sporkehout (Frangula alnus) zijn frequent 

voorkomende soorten in de struiklaag daar waar de kruidlaag bestaat uit adelaarsvaren (Pteridium aquilinum), 

smalle stekelvaren (Dryopteris carhusiana), gladde witbol (Holcus mollis), ruige veldbies (Luzula pilosa), 

bosanemoon (Anemone nemorosa), lelietje-van-dalen (Convallaria majalis) en dalkruid (Maianthemum bifolium). 

Bosanemoon, lelietje-van-dalen, dalkruid en adelaarsvaren zijn soorten met een geringe kolonisatiecapaciteit die 

vaak ontbreken in vrij jonge bossen (< 200jaar). Tevens vereisen zij eerder bodems met toch enige minerale rijkdom 

en vocht zoals lemig zand tot zandleembodems.  

Op een zeer beperkte oppervlakte, enkel het Kerkwegelbos, wordt op de PNV weergegeven als Elzenbroekbos. Dit 

is een bos van moerassige of venige depressies dat vaak onder de invloed staat van kwel. Zwarte els is de 

belangrijkste soort in de boom- en struiklaag. In de kruidlaag komt er typisch een combinatie voor van wolfspoot 

(Lycopus europeaus), bitterzoet (Solanum dulcamara), grote wederik (Lysimachia vulgaris), gele lis (Iris 

pseudacorus), blauw glidkruid (Scutellaria galericulata) en grote kattenstaart (Lythrum salicaria).  

De potentiële natuurlijke vegetatietypes worden op kaart 2.3.3.7 weergegeven. 

 

2.3.3.8 POTENTIËLE VEGETATIE  

Door een vergelijking te maken van de potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) (die een afgeleide is van de 

bodemkaart) en de actuele vegetatie (bepaald op basis van terreininventarisaties), kan er nagegaan worden welke 

graad van overeenkomst er is tussen beiden. Deze graad van overeenkomst kan een handig hulpmiddel zijn bij het 

bepalen van doelstellingen voor het studiegebied. 

Voor deze vergelijking wordt er eerst per bestand één enkel type van de PNV-kaart toegewezen, omdat een bestand 

vaak samenvalt met verschillende types. Dit toegewezen type is hetgeen dat de grootste oppervlakte beslaat binnen 

het bestand. Vervolgens wordt dit type vergeleken met de voorkomende actuele vegetatie. Welke types dat 

overeenkomen tussen deze twee classificaties wordt bepaald aan de hand van de vergelijkingen en definities in 

Cornelis et al. (2009).  

De graad van overeenkomst wordt uitgedrukt als volgt: 

Graad van overeenkomst Verduidelijking 

overeenkomst Bostype uit de PNV-kaart en van de actuele vegetatie is hetzelfde 

grotendeels overeenkomst 
Bostype uit de PNV-kaart en van de actuele vegetatie is hetzelfde, met kleine afwijkingen omwille 
van subtype 

waarschijnlijk 
overeenkomend 
(gedegradeerd) 

Code gebruikt bij romp- en derivaatgemeenschappen die waarschijnlijk overeenkomen in niet-
gedegradeerde vorm 

lage overeenkomst 
Bostype uit de PNV-kaart en van de actuele vegetatie komt niet overeen, overeenkomende types 
zijn wel in kleinere oppervlakte aanwezig binnen het bestand 

geen overeenkomst Bostype uit de PNV-kaart en van de actuele vegetatie komt niet overeen 
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Op kaart 2.3.3.4 en in onderstaande tabel wordt voor elk bestand weergegeven welke graad van overeenkomst er is 

tussen de PNV en de actuele vegetatie.  

 

Overeenkomst Bosplaats (Bestanden) Overeenkomst Bosplaats (Bestanden) 

Overeenkomst 

Gravelos (1a) 

Jonge aanplant 

Ganzendam (8b) 

Harentbeekbos (12g-h, 12k) Heilig Geestgoed (6k) 

Heilig Geestgoed (6m) Kyotobos (6a) 

Makegembos (12c-d) Nerenbos (11f) 

Nerenbos (11d) PR03 (3a) 

Poelstraat (2a) PR07 (7b, 7f) 

Wisselbos (2a) PR10 (10j, 10p) 

Grotendeels 
overeenkomst 

Heilig Geestgoed (6e) 

Jonge opslag 

Bruinbos (5f, 5k) 

Makegembos/Harentbeekbos (12b, 12l) Gentbos (1d) 

Nerenbos (11a) Kastijdestraat (7a) 

waarschijnlijke 
overeenkomst 

Bos kasteel Graaf Rotsart De Hertaing (1b) Nerenbos (11g) 

Bruinbos (5e) PR10 (10k) 

Gentbos (1t) 

Kapvlakte 

Harentbeekbos (12f, 12i) 

Harentbeekbos (12j) Hogenbos (5b) 

Heilig Geestgoed (6a, 6c) Makenbos (PR09) (9d, 9j-k) 

Makegembos (12a-e) PR10 (10n) 

Nerenbos (11b-c) 

Niet van 
toepassing 

Aalmoezenijenbos (10c) 

PR03 (3b-c) Borgwal (13b) 

PR04 (4a) Borgwal (13d) 

PR10 (10e) Bruinbos (5a-b, 5o-r) 

PR10 (10f) Gentbos (1a-b, 1h, 1m, 1o, 1r, 1v-w) 

Lage overeenkomst 

Borgwal (13e) Harentbeekbos (12q) 

Bos kasteel Graaf Rotsart De Hertaing (1a) Heilig Geestgoed (6n-s) 

Bruinbos (5d) Kastijdestraat (7b) 

Gentbos (1c, 1g, 1i-j, 1p-q, 1s, 1u) Makkegemstraat (9d) 

Haerlinckstraat (4a) Kwenenbos (3e-f) 

Hollebeekpark (4a) Poelstraat (2b) 

Luisdonk/Huisdonk (3a, 3c) PR01 (1b) 

Makenbos (PR09) (9c) PR10 (10o, 10u) 

Nerenbos (11e) 

Geen opname 
actuele vegetatie 

Aalmoezenijenbos (10a, 10b) 

PR06 (6a) Borgwal (13a, 13i) 

PR08 (8a, 8b) Bruinbos (5g-h, 5j, 5l-m) 

PR10 (10b, 10g, 10m) Ganzendam (8a) 

Geen overeenkomst 

Bruinbos (5c, 5i, 5n) Gentbos (1x) 

Gentbos (1e, 1l) Haerlinckstraat (4b) 

Harentbeekbos (12m-n) Harentbeekbos (12o-p) 

Heilig Geestgoed (6f-j) Heilig Geestgoed (6b, 6d, 6l) 

Hogenbos (5a) Kwenenbos (3a-b, 3d, 3g) 

Kerkwegelbos (7a) Luisdonk/Huisdonk (3b) 

Kwenenbos (3c) Makenbos (PR09) (9b, 9e, 9h-i, 9m-o) 

Luisdonk/Huisdonk (3d) PR01 (1a) 

Makenbos (PR09) (9a, 9f-g, 9l) PR02 (2a) 

Nerenbos (3e) PR05 (5a) 

PR01 (1c-d) PR10 (10h-i, 10r-t) 

PR07 (7c-e) PR16 (16a) 

PR10 (10a, 10c-d, 10l) 
Geen waarde op 
PNV-kaart 

Borgwal (13c, 13f-h) 

PR14 (14a) Gentbos (1f, 1k, 1n) 

PR15 (15a-b) PR07 (7a) 
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2.3.4 FAUNA  

Vogels 

[Bron: informatie over deze doelsoorten in het studiegebied werd bekomen door mondelinge mededeling (19/07/2012) en nota’s 

van eigen waarnemingen van gebiedskenner F. Verbelen] 

Het is algemeen gekend dat het studiegebied een aantrekkelijk gebied is voor avifauna. De meest courant 

voorkomende vogelsoorten in Vlaanderen kunnen dan ook aangetroffen worden in het studiegebied  

Het kaartmateriaal betreffende de avifauna werd opgesteld gebaseerd op gegevens van Natuurpunt. Kaart 2.3.4 

geeft de locaties van de waarnemingen weer voor vier UTM1-hokken (enkel de waarnemingen in Bruinbos, Heilig 

Geestgoed, Luisdonk, Nerenbos, Makegembos en Harentbeekbos). Vanwege het feit dat openbare bossen (beter) 

toegankelijk zijn in vergelijking met privébossen, zijn de waarnemingen ook hoofdzakelijk daar geconcentreerd. 

Onderstaand worden deze soorten kort toegelicht (Filip Verbelen). 

 

Snipachtigen: 

� Houtsnip (Scolopax rusticola): 

o Wintergast in vochtige bossen (Makenbos, Makegembos, Heilig Geestgoed) en vooral ook in bos 

aan de Bottelaarse vijvers waar tot 10 snippen op één avond te zien waren (bv. winter 2007-

2008). 

o De soort verschuilt zich overdag in de vochtige bossen/bosjes en foerageert ook ’s nachts in 

open gebied (bv natte weiden etc.). De voorbije jaren was er eind april / begin mei soms een 

baltsende houtsnip te horen aan een vochtig stuk Makegembos (nu deels gekapt) en aan het 

Nerenbos. 

 
Dagroofvogels: 

� Wespendief (Pernis apivorus): 

o De wespendief is een jaarlijkse broedvogel (mogelijks meerdere koppels) in het studiegebied. 

o Broedende wespendieven hebben een teruggetrokken levenswijze. Naast de broedvogels 

verblijven steeds ook enkele niet-broedende vogels in het gebied (wat er op wijst dat het biotoop 

voor de wespendief hier heel geschikt is – want op Vlaamse niveau blijft de wespendief een vrij 

zeldzame verschijning). 

o Wespendieven geven de voorkeur aan de grotere boscomplexen (gemengd loofbos met een 

gevarieerde structuur – zowel oude bomen als meer open plekken binnen en buiten het bos 

waar hij naar voedsel kan zoeken – de wespendief is een voedselspecialist en voedt zich vooral 

met wespen, bijen en hoornaars). 

o Meer dan de buizerd, lijkt de wespendief op rust gesteld te zijn (en die kan hij voorlopig nog 

voldoende vinden in het studiegebied). de broedplaatsen die zijn vastgesteld waren steeds 

gelokaliseerd op plaatsen waar menselijke verstoring erg beperkt is (weg van de paden in 

publieke bossen of gewoon in privé bos waar vrijwel niemand komt). 

o Broedgevallen waren er de jongste jaren in het Heilig Geestgoed, het Bruinbos en 

Harentbeekbos. 

o Een geliefd foerageergebied voor de Wespendief zijn de open graslanden over de ganse lengte 

van de Bosstraat & Makkegemstraat afgewisseld met nieuw aangelegde bosjes en houtwallen in 

de periferie van de Makegemse bossen. 
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o De beheermaatregelen van de voorbije 10 jaar hebben dit gebied voor de wespendief (en andere 

soorten) wellicht aantrekkelijker gemaakt. De wespendief heeft er voordeel bij als deze 

maatregelen ook elders in het gebied uitgebreid of herhaald zouden worden. Bovendien komt dit 

ook verscheidene andere vogelsoorten en kleine zoogdieren ten goede. Ook het feit dat het 

grootste deel van het ”binnengebied” (= de weiden etc. tussen Heilig Geestgoed-Bruinbos-

Makegembos) niet betreedbaar zijn, maakt dit een uitgelezen foerageergebied voor deze soort 

met weinig verstoring. De wespendief foerageert ook graag binnenin het bos langs bospaden, 

open plekken en kan grote afstanden afleggen over de grond. 

� Havik (Accipiter gentilis): 

o De havik is een broedvogel (en standvogel) in het studiegebied. Sinds een 5-tal jaren komt één 

koppel tot broeden in het studiegebied (Makegemse bossen), maar soms (vroege voorjaar) zijn 

er tot 4 exemplaren tijdens het broedseizoen in het studiegebied aanwezig; wat mogelijks wijst 

op de aanwezigheid van enkele niet broedende - zwervende vogels op zoek naar nieuw 

territorium. Dit zou wijzen op een voldoende voedselaanbod in het studiegebied. 

o Als nestboom wordt in het studiegebied steeds een grote beuk gebruikt, steeds in een bosdeel 

dat niet vrij toegankelijk is voor het publiek. 

o Het is moeilijk in te bepalen in welke mate de aanwezigheid van de havik als toppredator in het 

gebied een invloed heeft op het broedsucces van zeldzame vogels zoals de wespendief, de 

zwarte specht en de ransuil. Voorlopig houden deze soorten goed stand in het gebied (of breiden 

zelfs uit in het geval van de zwarte specht) en komen deze soorten soms zelfs succesvol tot 

broeden op minder dan één kilometer van het nest van de havik. 

o De voornaamste prooisoorten voor de havik in het studiegebied zijn hout- en postduiven en in 

veel mindere mate kraaiachtigen. 

o In de winter jaagt de havik ook meer buiten de bossen in de open akkers (bv op houtduiven) en 

zijn er vrijwel zeker ook waarnemingen van niet-broedvogels. 

� Buizerd (Buteo buteo): 

o Vrij talrijke broedvogel 

� Sperwer (Accipiter nisus): 

o Een broedvogel (enkele koppels) in wisselend aantal. In 2012 werden slechts twee koppels 

gevonden in de Makegemse bossen (ook een paar in 2012 in de Bottelaarse vijvers, enkele 

jaren terug door ANB aangekocht). 

o Een populaire broedplaats voor de sperwer in het studiegebied zijn de lorkenbestanden in het 

Bruinbos. 

o De bossen en omliggende akkers/weiden bieden in de winter ook ruimte aan overwinterende 

sperwers (geen broedvogels). 

� Torenvalk (Falco tinnunculus): 

o Enkele koppels. Populaties worden vooral bepaalde door voedselaanbod (dat voornamelijk 

bestaat uit muizen). 

o De torenvalk is niet al te kieskeurig voor zijn nestplaats ook al kiest hij vrijwel altijd een plaats 

waar weinig menselijke verstoring is. Oude nesten van zwarte kraai worden geregeld gebruikt; 

ook torenvalkenbakken (speciaal daarvoor opgehangen) worden op meerdere plaatsen 

succesvol gebruikt. 

o De torenvalk jaagt in het gebied het meest in muizenrijke graslanden, braakliggende terreinen, 

akkers, langs houtwallen en wegbermen. 



 

      Uitgebreid Bosbeheerplan Makegemse bossen      ABO nv   70

� Boomvalk (Falco subbuteo): 

o De soort is erg zeldzaam (en niet makkelijk te monitoren) omwille van de vrij verborgen 

levenswijze in het broedseizoen. Wellicht zijn er jaarlijks broedvogels in het studiegebied, maar 

doorgaans niet meer dan 1 à 2 koppels. 

o De bekende nestelplaatsen van de boomvalk in het gebied bevonden zich twee maal aan de 

bosrand in populieren (wellicht oude kraaiennest); in 2012 is er een broedgeval aan de 

buitenkant van het Bruinbos in een deel met populieren. In 2010 geleden was er een succesvol 

broedgeval in het kasteelbosje van het Blauw Kasteel tussen Baaigem en Scheldewindeke. 

� Blauwe kiekendief (Circus cyaneus): 

o De blauwe kiekendief overwintert jaarlijks in kleine aantallen in de koutergebieden nabij het 

studiegebied, (tussen Munte en Baaigem, Baaige-Scheldewindeke-Dikkelvenne). Dit gaat over 1 

tot 5 vogels, vooral met sterke fluctuaties (in strenge winters zijn er meer) en beïnvloed door 

voedselaanbod (pleisterende zangvogels op de akkers is een belangrijke factor; muizen).  

o In 2008 werd begin mei de aanwezigheid van een koppel blauwe kiekendief opgemerkt in de 

Makegemse bossen en omliggende akkers. Het wijfje van dit koppel werd herhaaldelijk 

opgestoten uit de meer open stukken (met veel varens etc.) uit het Makegembos. Deze 

waarneming is uniek voor de streek en kan wijzen op een broedpoging of minstens op 

overzomerende (jonge) vogels die op zoek gaan naar nieuwe broedgebieden. Dit zou er op 

kunnen wijzen dat het gebied suboptimaal is voor de blauwe kiekendief; het gebied is wellicht te 

klein, teveel verstoord en heeft een te beperkt voedselaanbod voor de blauwe kiekendief. 

 

Uilen:  

Er zijn fluctuaties in het uilenbestand. Het is niet altijd duidelijk waarom bepaalde soorten het ene jaar het beter doen 

dan het andere. Een fluctuerend voedselaanbod (muizen) is wellicht een belangrijke factor. 2012 was naar verluidt 

een uitstekend muizenjaar, wat mogelijks verklaart waarom er in de Makegemse bossen meer dan gewoonlijk 

succesvolle broedgevallen van ransuil werden opgetekend. Qua beheer hebben uilen vooral nood aan het in stand 

houden en uitbreiden van hooilanden en braakliggende of ruige terreinen die rijk zijn aan muizen. 

� Bosuil (Strix aluco): 

o Lijkt het erg goed te doen en is de voorbije jaar flink toegenomen in het gebied. Bosuil is 

momenteel een jaarlijkse broedvogel in vrijwel alle boscomplexen binnen dit bosbeheerplan (ook 

in het Gentbos en in de Bottelaarse vijvers). 

o De bosuil heeft natuurlijke nestholten nodig die hij vaak vindt in oude bomen, vroeger vrijwel 

alleen in oude loofbossen, tegenwoordig ook in zieke populierenbossen met afgekraakte bomen. 

Hier en daar komt de bosuil ook tot broeden in speciaal daarvoor opgehangen nestbakken. 

� Ransuil (Asio otus): 

o De Ransuil heeft nood aan geschikte nestruimtes op rustige plaatsen en voldoende grote 

gebieden om naar voedsel (muizen) te zoeken. Vaak in halfopen landschap met kleine bosjes, 

hagen, kleine  landschapselementen. 

o In deze streek is de Ransuil duidelijk afgenomen als broedvogel. 

o Wellicht hebben de weilanden tussen Makegembos, Bruinbos en Heilig Geestgoed, die sinds 

enkele jaren onbemest gelaten en gehooid worden (met beheersovereenkomst), een positieve 

invloed op de ransuil. Deze muizenrijke graslanden zijn een populair jachtgebied zijn geworden 

voor de ransuil (ook torenvalk, bunzing, ...). 
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o Anderzijds zijn er in het studiegebied een aantal belangrijke foerageergebieden voor de Ransuil 

verloren gegaan (bv. een grote natte weide met veel echte koekoeksbloem die na verkoop werd 

omgezet in een maïsakker tussen Munte en Scheldewindeke). Dit heeft ertoe geleid dat een 

belangrijk foerageergebied van de ransuil (maar ook van de buizerd en de vos) verloren is 

gegaan, ook aan de zuidkant van het Heilig Geestgoed (richting Baaigem) zijn de voorbije jaren 

enkele belangrijke foerageergebieden verloren gegaan door de omzetting van muizenrijke 

weiden naar maïsakkers. Momenteel wordt één traditionele broedplaats bedreigd sinds de 

verkoop van een verwaarloosd sparrenbos aan een nieuwe eigenaar. 

o In de jaren ’80 waren er belangrijke winterroestplaatsen op de Asselkouter te Munte (privébosje 

met grove den) en in het Bruinbos (lorkenbestanden). Op beiden plaatsen is de roestplaats 

volledig verdwenen, begin jaren ‘90 jaar tot meer dan 20 vogels per plaats geteld. 

� Kerkuil (Tyto alba): 

o Meerdere koppels (in 2012, 4 koppels in een straal van enkele kilometers rond de kern van de 

Makegemse bossen) komen in de omgeving van de Makegemse bossen tot broeden, maar niet 

in de bossen zelf. 

o Kerkuilen hebben nood aan rust bij het broeden (privédomeinen), geschikte nestgelegenheid 

(oude torens met holten, schuren, maar ook in specifiek daarvoor geplaatste nestbakken) en een 

voldoende voedselaanbod (muizen). 

o De kerkuil jaagt net als de ransuil vaak op muizen in de onbemeste weilanden. 

� Steenuil (Athene noctua): 

o Steenuil komt nog her en der voor in de weilanden met oude knotwilgen en oude fruitbomen die 

voor nestgelegenheid zorgen aan de buitenkanten (vooral weiden) van de bosgebieden. Maar de 

soort is sinds midden de jaren ‘90 duidelijk afgenomen. 

o Wellicht is de achteruitgang te verklaren door factoren die ook in andere gebieden gelden: 

teloorgang van kleine landschapselementen (oude knotwilgen, oude boomgaarden of individuele 

oude fruitbomen die verdwijnen) zorgen ervoor dat er steeds minder nestgelegenheid is. 

Daarnaast is er uiteraard een enorme intensivering aan de gang van de landbouw die vrijwel 

zeker ook een negatieve invloed heeft op het voedselaanbod (regenwormen, muizen) voor de 

Steenuil. 

o Op een aantal plaatsen voormalige broedplaatsen voor Steenuil gingen oude weilanden verloren 

ten koste van steeds meer maïs 

 

Spechten: 

� Middelste bonte specht (Dendrocopus medius): 

o Deze zeldzame standvogel komt voor in het Makegemse boscomplex (Heilig Geestgoed, 

Harentbeekbos, Makegembos, Bruinbos) en Gentbos en verkiest oud hoogopgaand loofbos. 

� Kleine bonte specht (Dendrocopus minor): 

o De kleine bonte specht wordt eveneens waargenomen in het Makegemse boscomplex en 

verkiest gemengde en loofbossen. Deze soort leeft vooral in kleinere takken en twijgen boven in 

bomen. 

� Zwarte specht (Dryocopus martius): 

o Ook de zwarte specht kan teruggevonden worden in het Makegemse boscomplex (Nerenbos, 

Makegembos, Harentbeekbos). Deze soort verkiest vooral gemengd en naaldbos, maar nooit in 

zeer dichte bossen 
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Zangvogels: 

� Fluiter (Phyloscopus sibillatrix): 

o Is volledig als broedvogel uit het gebied verdwenen en wordt momenteel ook niet meer jaarlijks 

opgemerkt als doortrekker (zingende vogels die één of meerdere dagen blijven). Deze afname is 

echter overal in België merkbaar. 

o Het meest geschikte biotoop voor de fluiter betreft sommige delen van het Makegembos en 

Harentbeekbos: oude loofbossen (beuk) met lichte ondergroei. Ook het Heilig Geestgoed (stuk 

met open bos met grote eiken en vrij veel licht en onderlaag met struiken) is een goede biotoop. 

� Grauwe vliegenvanger (Muscicapa scriata): 

o Deze soort in het gebied is aanzienlijk afgenomen sinds begin jaren ’90. 

o Typisch aan deze soort is zijn onopvallende gedrag en zang. 

o De grauwe vliegenvanger benut graag kleine landschapselementen, veldbosjes, hagen met hier 

en daar oude grote bomen 

o In de tuinen langs de Makegemse bossen broeden hier en daar nog enkele koppels. 

� Bonte vliegenvanger (Ficedula hypoleuca): 

o De bonte vliegenvanger is vooral een doortrekker in het studiegebied en in die periode niet strikt 

aan de bossen gebonden (ook in grote tuinen, houtwallen). 

o Wellicht komt de bonte vliegenvanger maar heel af en toe tot broeden in de Makegemse bossen. 

Langdurige zangposten (en dus vermoedelijke broedgevallen – met waarnemingen van zowel 

mannetje als wijfje) werd vooral in het Heilig Geestgoed waargenomen (maar deze 

waarnemingen dateren van begin jaren 80). 

o Bonte vliegenvanger zingt en foerageert graag in grote eiken. 

� Glanskop (Poecile palustris): 

o Deze soort is nooit algemeen geweest in het gebied. Maar vanaf midden de jaren ’80 begin jaren 

’90 leek de soort vrijwel jaarlijks met enkele koppels aanwezig in Makegembos (en Nerenbos). 

De soort lijkt inmiddels als broedvogel weer uit het gebied verdwenen. 

o Af en toe zijn er waarnemingen van zwervende vogels in de wintermaanden. 

� Matkop (Poecile montanus): 

o Deze soort was in de Makegemse bossen (maar ook in het Makenbos en het Gentbos), 

Bottelaarse vijvers, en vele kleiner gebiedjes (bv.  vochtige bosjes, knotwilgenrijen in vrij open 

landschap, ...) een vrij algemene vogel. De laatst jaren is de matkop zeldzaam geworden in het 

ganse gebied en broeden er hooguit nog enkele koppels (Heilig Geestgoed, Bruinbos – enkele 

zangposten). 

o De matkop heeft nood aan kleine landschapselementen zoals kleine vochtige bosjes, rijen met 

oude knotwilgen. 

� Zwarte mees (Periparus ater) en kuifmees (Lophophanus cristatus): 

o Dit zijn schaarse broedvogels in de streek die gebonden zijn aan naaldhout. 

o De kuifmees is een jaarlijkse broedvogel in het Bruinbos (lorkenbestanden) en hier en daar 

worden ze eveneens opgemerkt in bestanden fijnspar (buiten broedseizoen). 

o De zeldzame zwarte mees broedt bijna jaarlijks in Makegembos, er werden zangposten 

waargenomen in grove den. 
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� Goudvink (Pyrrhula pyrrhula): 

o Deze soort Is een voormalige broedvogel in de Makegemse bossen maar komt sinds midden 

jaren ’90 niet meer voor als broedvogel. De laatste koppels werden destijds allicht weggevangen. 

o Er is ook een globale afname van de soort (door verdwijnen houtkanten, steeds properder 

bossen met weinig ondergroei, verdroging), die net als de nachtegaal in dichte vochtige bosjes 

zit. 

o Toch zijn er de voorbije jaren nog herhaaldelijk waarnemingen geweest van de goudvink tijdens 

de periode van het broedseizoen van in Makegembos en de randen van het Heilig Geestgoed 

(en aanpalende bosjes). 

� Nachtegaal (Lusciana megarhynchos) en wielewaal (Oriolus oriolus): 

o De achteruitgang van de nachtegaal die overal in Vlaanderen wordt gemerkt, is ook in het 

studiegebied duidelijk merkbaar. In 2012 werd geen enkele zangpost waargenomen. In 2011 

waren er enkele zangposten ter hoogte van de een klein bosje tussen Makegembos en Heilig 

Geestgoed en ter hoogte van een jonge aanplant aan de rand van het Nerenbos. 

o Mogelijke redenen voor de achteruitgang: verdwijnen van wilde houtkanten en verlaging van 

grondwater waardoor bosjes droger worden.  

o De nachtegaal is een insecteneter; die nood heeft aan ondergroei in bossen of jonge bossen, 

kleine struiken, wilde houtkanten maar ook kapvlaktes.  

o De belangrijkste gebieden voor nachtegaal (jaren 80) waren de vochtige stukken met veel 

ondergroei in het Heilig Geestgoed. De soort kwam eveneens voor in Makegembos en 

Harentbeekbos. 

o De wielewaal is vrijwel als broedvogel verdwenen uit het studiegebied, ook al zijn er jaarlijks nog 

wel enkele zangposten (maar wellicht gaat het enkel nog om doortrekkers). 

� Grote lijster (Turdus viscivorus): 

o De achteruitgang van deze soort is in het gebied zeer aanzienlijk – tot het punt dat deze soort 

vrijwel als broedvogel dreigt te verdwijnen. 

o Rond de Makegemse bossen waren in 2012 slechts 2 zangposten aanwezig. 

o De grote lijster is een erg opvallende zangvogel (de zang is luid en vaak al te horen in januari). 

Daardoor is ook de afwezigheid van de grote lijster in vele gebieden waarin zij voordien altijd te 

horen was, de voorbije jaren sterk gaan opvallen. 

o Ook andere soorten die tien jaar geleden nog als doodgewoon werden beschouwd in het gebied 

(kneu, ringmus, ...) zijn nu vrijwel verdwenen (steeds dezelfde oorzaken). 

� Zomertortel (Streptopelia turtur): 

o Deze soort is vrijwel uitgestorven in het gebied. In 2012 werd geen enkele zangpost 

waargenomen, wat dezelfde neerwaartse trend volgt als elders in Vlaanderen. 

o Tortels zoeken voedsel op akkerland en hebben nood aan kleine landschapselementen, 

akkerranden, boszomen en brede bosranden  

o In het verleden kwam deze soort voor in vrijwel alle bossen van het studiegebied. 

o Net ten zuiden van het gebied (bv bosjes aan het wachtbekken tussen Munte en Moorstele, het 

bos te Scheldewindeke (Spiegeldries) en het bos te Hettingen (Scheldewindeke) zijn er jaarlijks 

nog wel zangposten van zomertortel te horen. 
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Volgende tabel geeft van de waargenomen soorten de Rode Lijst-soorten aan (en hun categorie op de Rode Lijst). 

De soorten die in het vet staan aangeduid zijn relevant voor dit beheerplan. 

Soort Rode Lijst 

Boerenzwaluw achteruitgaand 

Boomleeuwerik kwetsbaar 

Boompieper bedreigd 

Gekraagde roodstaart kwetsbaar 

Gele kwikstaart achteruitgaand 

Goudvink bedreigd 

Graspieper bedreigd 

Grauwe kiekendief met uitsterven bedreigd 

Huismus achteruitgaand 

Huiszwaluw kwetsbaar 

Kleine mantelmeeuw kwetsbaar 

Kleine zilverreiger zeldzaam 

Kneu achteruitgaand 

Koekoek achteruitgaand 

Kramsvogel bedreigd 

Kruisbek onvoldoende gekend 

Kwak zeldzaam 

Matkop kwetsbaar 

Nachtegaal kwetsbaar 

Oeverzwaluw achteruitgaand 

Patrijs kwetsbaar 

Rietgors bedreigd 

Rode wouw zeldzaam 

Sijs zeldzaam 

Stormmeeuw zeldzaam 

Veldleeuwerik kwetsbaar 

Visdief kwetsbaar 

Watersnip met uitsterven bedreigd 

Wielewaal bedreigd 

Zomertortel bedreigd 

 

Merk op dat geen van de deelnemende bosbestanden gelegen is in vogelrichtlijngebied. Het meest nabijgelegen 

vogelrichtlijngebied betreft het vogelrichtlijngebied “Durme en middenloop van de Schelde” (BE2301235) en is op ca. 

10 km ten noordoosten van het studiegebied gelegen. 

 

 

Amfibieën 

Uit verschillende studies zoals het “poelenplan van Merelbeke” en het “soortbeschermingsplan voor de 

vuursalamander in Oost-Vlaanderen” blijkt duidelijk dat Merelbeke op herpetologisch vlak een bijzondere plaats 

inneemt in Vlaanderen (idem voor nabij gelegen clusters ‘Vallei van de Serskampse heide’). Zowel kwalitatief als 

kwantitatief behoort deze gemeente tot één van de belangrijkste vindplaatsen in Vlaanderen. Het is dan ook gepast 

dat de gemeente aan deze bijzondere biologische rijkdom aandacht besteedt. 

Onderstaande negen amfibiesoorten (en hun nodige biotoop) komen voor in Merelbeke (bron: Poelenplan 

Merelbeke, 2005): 
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1. Vuursalamander (Salamandra salamandra Linnaeus, 1758) 

Vuursalamander is in Vlaanderen sterk gebonden aan oude, vochtige eiken- en beukenbossen met 

bronbeekjes en kwelzones. Soms treft men ze ook aan in gemengde bosbestanden met esdoorn, gewone es 

en haagbeuk. Het aantal meldingen uit naaldbos is beperkt Een dikke humuslaag van traag verterende 

bladeren waarin ze zich zonder veel moeite kunnen ingraven, is ideaal. Vuursalamanders maken vaak gebruik 

van gaten en holen van kleine zoogdieren. Ze schuilen ook in het wortelgestel van bomen, onder stenen of 

metalen platen en zelfs in vochtige kelders van oude huizen. Onder grote stukken dood hout en tussen 

houtstapels worden soms meerdere dieren samen aangetroffen. Voortplanting gebeurt hoofdzakelijk in traag tot 

matig snel stromende, ondiepe bronbeekjes, in stilstaande bos- en bronpoelen en in waterhoudende 

karrensporen. De meeste voortplantingsplaatsen hebben een aantal kenmerken gemeen: ze zijn (sterk) 

beschaduwd, bevatten koel en helder water, zijn gevuld met een dik pak rottende bladeren en bevatten geen of 

weinig waterplanten. In bronbeekjes met een relatief groot debiet zijn de larven vooral te vinden in 

waterkommetjes die zich veelal hebben gevormd als gevolg van meegevoerd en opgestapeld organisch 

materiaal. 

 

2. Alpenwatersalamander (Triturus alpestris Laurenti, 1768) 

Deze soort is weinig kieskeurig wat zijn landbiotoop betreft en wordt aangetroffen in een grote verscheidenheid 

aan ecotopen: weidelandschappen, heidegebieden, loof- en naaldbossen, ruderale terreinen, struwelen, parken 

en zelfs tuinen in woonwijken. De soort stelt evenmin veel eisen aan de gebruikte voortplantingsplaatsen. In de 

lente kan je alpenwatersalamanders vinden in een grote verscheidenheid aan waterpartijen: weide- en 

bospoelen, vijvers, sloten en greppels, vennen, ondergelopen karrensporen, tuinvijvers en kunstmatige waters 

zijn alle geschikt. 

 

3. Kamsalamander (Triturus cristatus Laurenti, 1768) 

In Vlaanderen heeft deze soort een voorkeur voor kleinschalige landschappen. Struikgewas en open bos in de 

nabijheid van het voortplantingswater zijn een noodzaak. In de landbiotoop moeten voldoende vochtige 

schuilplaatsen aanwezig zijn. Houtkanten, vermolmde boomstronken, steen- en houtstapels, braamstruwelen 

en stroken met ruigtekruiden zijn erg in trek. Vochtig, extensief beheerd weiland, omgeven door kleine 

landschapselementen, maakt een belangrijk deel uit van de landbiotoop. Als voortplantingswater worden 

doorgaans vrij grote, diepe wateroppervlaktes gebruikt. Stukken met open water en plaatsen met een dichte 

watervegetatie moeten naast elkaar aanwezig zijn. Ook boomstronken, wortels en holten onder water worden 

overdag als schuilplaats gebruikt. Een vegetatieve bedekkingsgraad van 50% lijkt ideaal. Dergelijke 

watervegetatie kan zich doorgaans maar ontwikkelen wanneer de poel niet of slechts in geringe mate wordt 

beschaduwd. Bovendien mag er geen stroming in het water aanwezig zijn omdat het mannetje tijdens de balts 

gemakkelijk geurstoffen naar het wijfje moet kunnen toewaaieren en het wijfje tijdens de paring gemakkelijk het 

spermapakket moet kunnen oppakken. 

 

4. Vinpootsalamander (Triturus helveticus Razoumowsky, 1789) 

De vinpootsalamander is weinig kieskeurig wat zijn landbiotoop betreft en bezet een grote verscheidenheid aan 

ecotopen. In Vlaanderen is de soort, afhankelijk van streek tot streek, gebonden aan grote (loof)boscomplexen, 

hellingbossen in heuvelachtige gebieden of aan heide- en bosgebieden op zandige, vlakke bodems. 

Vinpootsalamander bezet een grote verscheidenheid aan waterpartijen: bos- en weidepoelen, drinkbakken, 

sloten en greppels, vijvers, vennen, enigszins brakke poelen vlak aan zee, karrensporen, kwel- en bronwaters. 
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5. Kleine watersalamander (Triturus vulgaris Linnaeus, 1758) 

Deze kleine watersalamander heeft de breedste ecologische niche van alle inheemse watersalamanders, zowel 

wat betreft land- als waterbiotopen. De soort komt voor in loofbossen, gemengde bossen, naaldbossen, duinen, 

polders, heidegebieden, voedselrijke en voedselarme graslanden, moerassen, oude groeves, ruderale 

biotopen, parken, tuinen en dit zowel in het laagland als in meer heuvelachtige of hoger gelegen streken. De 

uitgekozen paaiplaatsen zijn vrij divers: weidepoelen, vlasrootputten, vijvers, sloten en greppels, 

groeveplassen, wallen, voedselrijke vennen, kunstmatige tuinvijvers en zelfs veedrinkbakken worden gebruikt. 

 

6. Gewone pad (Bufo bufo Linnaeus, 1758) 

De gewone pad stelt weinig eisen aan de landbiotoop en foerageert in de meest uiteenlopende gebieden. De 

soort wordt gevonden in homogene loof en- naaldbossen, gemengde bossen, hakhoutbosjes, struwelen, 

verruigde terreinen, natte en droge weilanden, akkers, duinen, heide, moeras- en veengebieden. Gewone pad 

zet eitjes af in vrijwel alle types waterpartijen: poelen, sloten en greppels, vijvers, kleiputten, traag stromende 

kanalen en rivieren, stuwmeren, kunstmatige tuinvijvers,... 

 

7. Bruine kikker (Rana temporaria Linnaeus, 1758) 

Bruine kikker is een generalist en gebruikt een brede waaier aan landbiotopen: duinen, polders, heide en 

moerasgebieden, diverse bostypes, parken, akkers en weilanden, holle wegen, ruigten, tuinen enz… Bruine 

kikker paait in een grote verscheidenheid aan waterpartijen: vijvers, weide- , bos- en bronpoelen, voedselrijke 

vennen, sloten en greppels, karrensporen, ondergelopen graslanden en diverse kustmatige waterpartijen. 

 

8. Groene kikker (Rana kl. esculenta Linnaeus, 1758) 

Deze soort is sterk aan water gebonden maar wordt toch regelmatig ook aan land gezien. Natte weilanden en 

hooilanden, loofbossen en gemengde bossen, veengebieden, parken en tuinen, hakhoutbossen en 

steengroeven zijn hiervoor geschikt. Groene kikker bezet praktisch alle watertypes: vijvers, sloten, 

veedrinkpoelen, vennen, oude rivierarmen, groeveplassen, rivieren en kanalen en zelfs plassen met brak water. 

 

9. Meerkikker (Rana ridibunda Pallas, 1771) 

De meerkikker foerageert nagenoeg in dezelfde landbiotopen als groene kikker. De soort verkiest eerder grote 

waterpartijen zoals grote meren, oude rivierarmen, visvijvers, langzaam stromende kanalen en rivieren, brede 

sloten, enz. 

 

Naast de wettelijke bescherming die amfibieën door de gewestelijke wetgeving genieten, is in België ook het Verdrag 

inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in Europa van toepassing. Dit Verdrag 

werd opgemaakt op 19 september 1979 in Bern en staat sindsdien bekend als de Conventie van Bern. In België 

werd het verdrag goedgekeurd bij wet van 20 april 1989 en bekrachtigd op 24 augustus 1990. 

Bijlage I van het natuurdecreet omvat een lijst van (prioritaire) habitattypes van communautair belang voor de 

instandhouding waarvan de aanwijzing van Speciale Beschermingszones (zie §1.7 ligging in Speciale 

Beschermingszones) is vereist. Hierin staan een aantal habitats vermeld die in het studiegebied voorkomen en die 

van betekenis zijn voor een aantal inheemse amfibieën. Naar analogie met bijlage I somt bijlage II dier- en 

plantensoorten op van communautair belang voor de instandhouding. Merk op dat kamsalamander de enige 

amfibieënsoort is die opgenomen werd in bijlage II van de Habitatrichtlijn en waarvoor bijgevolg een Speciale 

Beschermingszone aangewezen werd.  
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de amfibieënsoorten die voorkomen in het studiegebied, met hun status 

volgens het K.B. van 22 september 1980, de IUCN Rode Lijst van de amfibieën en reptielen in Vlaanderen (nog niet 

goedgekeurd), de bijlage van de Conventie van Bern en de Habitatrichtlijn: 

 nationale status international status 

Soorten K.B. 1980 Vlaamse Rode Lijst (1) Conventie van Bern Habitatrichtlijn 

Bruine kikker gedeeltelijk beschermd momenteel niet in gevaar bijlage III bijlage V 

Groene kikker gedeeltelijk beschermd momenteel niet in gevaar bijlage III bijlage V 

Gewone pad volledig beschermd momenteel niet in gevaar bijlage III niet opgenomen 

Alpenwatersalamander volledig beschermd momenteel niet in gevaar bijlage III niet opgenomen 

Kleine volledig beschermd momenteel niet in gevaar bijlage III niet opgenomen 

Vinpootsalamander volledig beschermd momenteel niet in gevaar bijlage 3 niet opgenomen 

Vuursalamander volledig beschermd kwetsbaar bijlage 3 niet opgenomen 

Kamsalamander volledig beschermd kwetsbaar bijlage 2 bijlage II en III 

(1) Bron: Jooris R, Engelen P, Speybroeck J, Lewylle I, Louette G, Bauwens D & Maes D (2012). De IUCN Rode Lijst van de amfibieën en 
reptielen in Vlaanderen. Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2012 (22).  Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, 
Brussel. 

 

Wat betreft het voorkomen deze amfibieën in het studiegebied kan nuttige informatie afgeleid worden uit de 

paddenoverzet acties van de voorbije jaren aan de Makkegemstraat en de Zink (en zuiden van het Makembos). 

(bron: HYLA-databank, paddenoverzet). 

 

 

 

De omvangrijke aantallen van amfibieën enerzijds en het voorkomen van de beschermde kamsalamander anderzijds 

tonen het belang van het studiegebied voor amfibieën duidelijk aan. 

Op kaarten 2.3.4e en 2.3.4f worden de locaties weergegeven waar salamanders, kikkers en padden werden 

aangetroffen. Deze gegevens zijn aangeleverd door Natuurpunt. Hierbij moet aangegeven worden dat de verkregen 

gegevens van vier UTM1-hokken zijn. Daarom zijn het enkel de waarnemingen in Bruinbos, Heilig Geestgoed, 

Luisdonk, Nerenbos, Makegembos en Harentbeekbos.  
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Aangezien het studiegebied een belangrijke vindplaats in de streek is van amfibieën, kan gesteld worden dat het 

relatief goed gaat met amfibieën in de gemeente Merelbeke. Het Poelenplan Merelbeke stelt dat dergelijke gunstige 

situatie ook een bijzondere verantwoordelijkheid met zich meebrengt. 

Op 14 april 2013 werden vier fuiken gecontroleerd (D. Verbelen) in een poel in privé-eigendom (bestand privé 1b). 

Volgende aantallen werden waargenomen: 

Soort Fuik 1 Fuik 2 Fuik 3 Fuik 4 

Alpenwatersalamander (mannetje) 22 38 1 5 

Alpenwatersalamander (wijfje) 7 10 0 3 

Gewone pad 3 0 18 53 

Kamsalamander (wijfje) 2 2 0 0 

Kleine watersalamander (mannetje) 2 3 3 0 

Kleine watersalamander (wijfje) 1 1 0 0 

Vinpootsalamander (mannetje) 7 57 3 1 

Vinpootsalamander (wijfje) 5 7 0 3 

Totaal 57 118 25 65 

Uit deze inventarisatie werd duidelijk dat de populatie steeg als een gevolg van de uitgevoerde beheerwerken.  

De relatief gunstige behoudsstatus voor amfibieën in het studiegebied dient veilig gesteld te worden naar de 

toekomst toe en indien mogelijk nog verder versterkt. 

 

Wat betreft het voorkomen van de vuursalamander in het studiegebied kan in het soortbeschermingsplan voor de 

vuursalamander in Oost-Vlaanderen teruggevonden worden dat het zwaartepunt van de Oost-Vlaamse 

vuursalamanderpopulatie zich bevindt in het uiterste zuiden van de provincie. Daarnaast worden nog 6 sterk 

geïsoleerde relictpopulaties teruggevonden, waarvan één in de Makegemse bossen.  

Een studie van Natuurpunt ‘De vuursalamander in de provincie Oost-Vlaanderen’ (Jacobs, 2008) geeft aantallen die 

zijn waargenomen, ook voor de Makegemse bossen. De meest recente studie die inventarisaties heeft uitgevoerd in 

het gebied van dit bosbeheerplan is het eindwerk ‘Conservation genetics of the fire salamander in Flanders’ 

(Franken, 2012).  

Het Makenbos werd wel bestudeerd in Lambrechts (2008), maar er werden geen vuursalamanders teruggevonden. 

Deze studie geeft wel aan dat er in 2008 een adult vrouwtje werd teruggevonden en dat het historisch voorkomen 

van de soort hier bekend is. In het Makenbos zouden er mogelijk meer geschikte voortplantingsplaatsen kunnen 

gecreëerd worden.  

Recent onderzoek van Jeroen Speybroeck toont aan de populatie vele malen groter is: er werden reeds meer dan 

800 verschillende exemplaren waargenomen (mededeling).  

Op kaart 2.3.4g worden de gekende voortplantingsplaatsen van vuursalamanders weergegeven (data D. Verbelen 

en J. Speybroeck). 

 

Reptielen 

Wat betreft reptielen vormt de hazelworm de voornaamste soort voor het studiegebied. 

In het rapport “Inventarisatie & monitoring hazelworm (Anguis fragilis) in de Makegemse Bossen - tussentijds verslag 

2010-03/2012” (Jeroen Speybroeck, Herpetologische werkgroep Hyla, Natuurpunt) lijken de beschikbare gegevens 

te suggereren dat de soort relatief wijd verspreid voorkomt in het plangebied. In de provincie Oost-Vlaanderen 

duiken vooral waarnemingen op in het zuiden van de provincie, waarbij de Merelbeekse populatie aan de noordrand 

van deze verspreidingscluster ligt. De geïsoleerde aanwezigheid van hazelworm in Merelbeke vormt dan ook een 
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potentiële Oost-Vlaamse sterkhouder voor de soort. Hoewel (nog) geen grotere verzamelingen van meerdere dieren 

werden vastgesteld, geeft het vlotte succes van de bemonsteringsmethode aan dat de aanwezige populatie 

hazelworm wellicht in relatief goede staat verkeert. 

Naast zijn voorkomen op heideterreinen, is de hazelworm in hoofdzaak een typische bossoort, waar ze een voorkeur 

heeft voor bosranden en open plekken. Een zoomvegetatie biedt voldoende zonneplekjes alsook voedsel en 

schuilplaatsen. 

Volgende aspecten worden gemeld als kenmerkend voor het leefgebied van hazelwormen: 

� vochtige, begroeide omgeving met een gradiënt aan warme plekjes afgewisseld met koelere, niet al te 

droge zones. 

� open plekken in bossen en bosranden en “ruige hoekjes” in het cultuurlandschap. 

� goed ontwikkelde strooisellaag en aanwezigheid van dood hout, rijk aan ongewervelde prooidieren, 

waaronder naaktslakken en regenwormen. 

� mierennesten, houtstapels, composthopen, ... als schuil- en/of overwinteringplaatsen. 

De zomerhabitat bestaat uit bos- en heideterreinen. Daarnaast wordt de soort aangetroffen in houtwallen, 

struikgewas, spoor- en wegbermen, kalkgraslanden, vestingwerken, steenhopen, ruderale plaatsen en tuinen. De 

winterhabitat bestaat uit allerlei holten in de grond. 

Qua habitateisen verkiest de hazelworm halfopen begroeiing (ongeveer 50% van het oppervlak dichte vegetatie en 

50% schrale lage vegetatie of open zandplekken) op warme plaatsen met vochthoudende bodem. Bovendien dient 

er voldoende schuilgelegenheid aanwezig te zijn onder de vorm van vegetatie, dood hout of stenen. 

Een afwisselend ingericht landschap met voldoende open zonnige plaatsen (minimaal ongeveer 20% van het totale 

oppervlak), grenzend aan structuurrijke vegetatie of kunstwerken (zoals vestingwerken) is ideaal voor de hazelworm. 

Daarnaast moeten bodem en schuilplekken vochtig zijn, maar niet onder water staan. Open zonnige plekken met 

een structuurrijke vegetatie langs de randen dienen behouden te worden door o.a. een aangepast maaibeheer en 

het achterlaten van dood hout. 

Op Kaart 2.3.4g worden waarnemingen van hazelwormen weergegeven in het studiegebied (bron: Natuurpunt). 

Hierbij moet aangegeven worden dat de verkregen gegevens van vier UTM1-hokken zijn. Daarom zijn het enkel de 

waarnemingen in Bruinbos, Heilig Geestgoed, Luisdonk, Nerenbos, Makegembos en Harentbeekbos.  

 

Zoogdieren 

Vleermuizen 

Een belangrijke groep binnen de fauna in het studiegebied zijn vleermuizen. Zoals reeds vermeld zijn verscheidene 

deelnemende bosbestanden gelegen in het habitatrichtlijngebied ‘Bossen van het zuidoosten van de 

Zandleemstreek’ waarbinnen verschillende vleermuizensoorten zijn aangemeld. 

Het “Vleermuizenonderzoek in domeinbossen en bosreservaten” (Natuurpuntstudie, 2003) toonde het belang van 

bossen aan voor vleermuizenpopulaties: Uit dit onderzoek blijkt dat vleermuizen zeer kwetsbare dieren zijn met elk 

hun eigen complexe ecologie. Op één of andere manier hebben de meeste soorten een binding met bossen, 

enerzijds als foerageergebied, anderzijds als connectiviteit tussen hun winter- en zomerverblijfplaatsen en tenslotte 

(en zeker op zijn minst) als verblijfplaats.  

Uit diverse studies blijkt dat dendrofiele vleermuizen een zeer hoge verhuisfrequentie kennen, waarbij ze gemiddeld 

om de 3 dagen verhuizen van holte. Hieruit blijkt dat een bos pas geschikt is voor vleermuizen wanneer er 

voldoende geschikte holtes voorkomen. Ook blijkt niet elke holte van evenveel belang te zijn, zo zijn vers gehakte 

spechtenholten van weinig belang. Holen die door natuurlijke inrotting ook naar boven toe zijn vergroot, holtes achter 

losse schors van dode bomen en spleten of scheuren door vergroeiing of schade worden door vleermuizen gebruikt 
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(soms zelfs klimop). Hiervan uitgaand kan men stellen dat oude, zieke en zelfs dode bomen vaker zouden moeten 

blijven staan. Dit is belangrijk, want niet alleen vleermuizen, maar ook hun verblijfplaatsen genieten een wettelijke 

bescherming.  

Vleermuizen hebben een voorkeur voor structuurrijke, vochtige loofbossen (vanwege de hoge insectendensiteit) met 

mantels en zomen, dreven, open plekken en voldoende oude bomen met holtes en spleten. Daarnaast vereisen 

vleermuissoorten ook het behoud of herstel van kleinschalige landschappen met voldoende opgaande lijnvormige 

elementen als verbinding tussen de boscomplexen en omliggende gebieden. Aangezien het om schuwe nachtdieren 

gaat, moet lichthinder (veroorzaakt door straatverlichting, privéverlichting, verlichting van monumenten, …) 

vermeden worden in en rond de bossen (met koloniebomen) en de gekende vliegroutes. 

Hieronder worden de zeven soorten weergegeven die met zekerheid werden aangetroffen in het studiegebied. De 

beschrijving van het voorkomen in het studiegebied is afkomstig uit het “onderzoek naar het ruimtelijk gebruik van 

vleermuizen in domeinbossen en bosreservaten” (Nicaise & Blondé, 2003). Voor de franjestaart wordt ook verwezen 

naar “onderzoek naar de franjestaart in de Makegemse bossen” en “onderzoek naar de baardvleermuis in de 

Makegemse bossen” (Galens D.& Dekeukeleire D., 2011; Galens D. & Dekeukeleire D., 2012). Deze gegevens 

werden aangevuld met nieuwe waarnemingen gedurende de opmaak van dit beheerplan. 

 

1. Gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) 

De gewone dwergvleermuis is de algemeenst voorkomende soort en werd overal aangetroffen. 

Boombewonende kolonies werden in de Merelbeekse bossen niet gevonden Er is wel een kolonie aangetroffen 

in een woning in de Makkegemstraat, een in een wooneenheid op het domein Borgwal en een in kasteel 

Bottelare. Bij de kraamkolonie van de Makkegemstraat was het opvallend dat de vleermuizen na het verlaten 

van de kolonie, meestal rechtstreeks naar het Bruinbos vlogen. In het Nerenbos werd bij het vallen van de 

avond ook steeds een vliegpatroon van het noordwesten naar zuidoosten waargenomen. In het Heilig 

Geestgoed werden geen duidelijke vliegrichtingen waargenomen. Wel was er verhoogde activiteit onder de 

meer open bestanden van oude eiken. 

 

2. Ruige dwergvleermuis (Pipistrellus nathusii) 

De ruige dwergvleermuis werd vrijwel iedere keer aangetroffen aan kleinere wateroppervlakten die goed 

omzoomd zijn met oudere bomen. In de omgeving van de Makegemse bossen werd de aanwezigheid van ruige 

dwergvleermuizen ook vastgesteld op het domein Borgwal. 

 

3. Rosse vleermuis (Nyctalus noctula) 

Rosse vleermuizen komen overal in de wijde omgeving van Gent voor, maar meestal niet erg talrijk. De 

dichtstbijzijnde gekende kolonies rondom de Makegemse bossen bevond zich in het kasteelpark Borgwal te 

Vurste. Deze kolonie is tegenwoordig verdwenen, er werd enkel nog een solitair mannetje waargenomen. In het 

algemeen blijkt dat de soort sterk achteruit is gegaan de laatste 10 jaar (Natuur.focus, december 2012).  Voor 

Borgwal kan dit mogelijks een gevolg zijn van het verdwijnen van dikke, oude bomen.  

 

4. Laatvlieger (Eptesicus serotinus) 

De laatvlieger wordt net zoals de rosse vleermuis overal in de wijde omgeving van Gent gevonden, maar nooit 

talrijk. In de meeste dorpen rondom de Makegemse bossen werd de soort gesignaleerd. In het Makegemse 

bossencomplex werden er laatvliegers waargenomen langs de noordelijke kant van het Nerenbos. In het 

Bruinbos wordt slechts af en toe een laatvlieger waargenomen, steeds zeer laat op de avond. Alle 

waarnemingen daarvan werden verricht boven een weide tussen het Bruinbos en het eigenlijke Makegembos. 
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In het Makegembos zelf werd eenmaal een jagende laatvlieger waargenomen midden in een beukenbestand. In 

het Heilig Geestgoed werden nagenoeg alle laatvliegerwaarnemingen verricht in de grote oude toegangsdreef, 

die van oost naar west door het bos loopt. Tot slot zijn er nog drie waarnemingen van groepjes laatvlieger (8, 5 

en 4 individuen) die over het Gentbos vlogen. 

 

5. Franjestaart (Myotis nattereri) 

Franjestaart is een echte bosbewoner die het moet hebben van waterpartijen en moerassige toestanden. De 

soort werd al jagend met zekerheid vastgesteld op verschillende plaatsen in het Bruinbos, Makenbos, 

Huisdonk/Luisdonk, Heilig Geestgoed, Gentbos en Borgwal. In het Bruinbos werden franjestaarten 

geobserveerd boven een bosbeekje waar er een weinig rond gekapt was. Een tweede plaats was aan de poel 

met veenmos, waar ze vaak tussen de kruinen van de naaldbomen aan de bosrand vlogen. In het Gentbos zijn 

er meerdere waarnemingen van franjestaarten gedaan. Aan de Hollebeekvijver is er dan ook een zeer hoge 

dichtheid van jagende franjestaarten, die vermindert naar de vijver van het Gentbos toe en nog verder 

vermindert richting Nerenbos. In een “onderzoek naar de franjestaart in de Makegemse bossen” (Galens D.& 

Dekeukeleire D., 2011) werd het gebied intensief onderzocht, wat in 2010 leidde tot de ontdekking van een 

vliegroute van vijf individuen in het Heilig Geestgoed (David Galens). In de zomer van 2011 werd een kolonie 

van franjestaarten gevonden in het Heilig Geestgoed en telemetrie-onderzoek leverde twee koloniebomen op 

(met 21 volwassen dieren). Uit dit onderzoek bleek wederom het belang van structuurrijk, vochtig loofbos en 

bospoelen als jachthabitat voor vleermuizen. 

 

6. Grootoorvleermuis (Plecotus sp.) 

Een grootoorvleermuis specimen werd waargenomen in het volledige Makegemse boscomplex, evenals 

Gentbos, Hollebeekpark en Borgwal. Eén keer betrof het een dier dat op twee meter hoogte langzaam door de 

dreef foerageerde. De tweede waarneming werd gedaan boven een bospad met een beekje erlangs. 

Winterslapende grootoorvleermuizen worden regelmatig gevonden in de ijskelders van Borgwal. 

Specifieker werd er in 2002 een schedel gevonden van een grijze grootoorvleermuis (Plecotus austyriacus) in 

Schelderode. Van de gewone grootoorvleermuis (Plecotus auritus) werden verschillende dieren gevangen in 

het Heilig Geestgoed tijdens onderzoek in 2011. Dit gebeurt voornamelijk boven poelen hetgeen het belang 

hiervan voor watervoorziening en foerageergebied aantoont. De waargenomen individuen waren zogende 

vrouwtjes, wat wijst op de directe nabijheid van koloniebomen. Betreffende winterverblijfplaatsen worden ze 

naast in ijskelders ook in veel bunkers rondom de Makegemse bossen teruggevonden. Recent (2013) werd ook 

een dood vrouwtje aangetroffen, vangst van kat, vlakbij de Poelstraat. 

 

7. Baardvleermuis (Myotis mystacinus) en Brandt’s vleermuis (Myotis brandtii) 

Van deze soorten zijn in elk geschikt ondergronds overwinteringobject enkele individuen gevonden. Dit is zowel 

in Borgwal als in bunkers rondom de Makegemse bossen. 

In het onderzoek naar baardvleermuis in de Makegemse bossen (Galens & Dekeukeleire, 2012) werden 

foerageergebieden, koloniebomen en vliegroutes aangeduid. In het Luisdonkbos werd één zekere kolonieboom 

gevonden door telemetrie-onderzoek (dode jonge eik, omtrek 92 cm, losse schors). Telemetrie-onderzoek 

toonde ook de vliegroutes, die aantoonden aan de baardvleermuizen heel het jaar door (of tijdens bepaalde 

perioden) ook jachtgebieden buiten het boscomplex gebruiken. Hiertoe behoren kasteelparken, 

Scheldemeersen en voornamelijk gebieden met grote waterpartijen. Ook de omringende bossen (Makenbos, 

Gentbos, Sint-Annabos, Schelderodepark) horen hierbij. Deze laatste worden vooral bezocht na de zomer, 

wanneer de poelen in de Makegemse bossen droogvallen.  
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Verplaatsing doorheen het gebied gebeurt via kleine landschapselementen, die voor verbinding zorgen in het 

landschap. Onderhoud van deze landschapselementen in de omgeving samen met de waterpartijen in de 

Makegemse bossen zou positief zijn voor verschillende vleermuissoorten. Daarnaast moet er ook rekening 

gehouden worden met verlichting, wat volgens dit onderzoek een negatieve impact had.  

Op onderstaande figuur worden de meetpunten uit dit onderzoek weergegeven. Hier gaat het zowel over 

oversteekplaatsen, koloniebomen, foerageergebied en vliegroutes. Recent (2013) werd een dood mannetje 

teruggevonden vlakbij de Poelstraat. 

 

 

Meetpunten onderzoek baardvleermuis (Galens & Dekeukeleire, 2012) 

 

Op kaart 2.3.4h staan locaties aangeduid waar deze (en andere) vleermuissoorten zijn waargenomen (bron: 

Natuurpunt). Hierbij moet aangegeven worden dat de verkregen gegevens van vier UTM1-hokken zijn. Daarom zijn 

het enkel de waarnemingen in Bruinbos, Heilig Geestgoed, Luisdonk, Nerenbos, Makegembos en Harentbeekbos. 

Vanwege de betere toegankelijkheid zullen de waarnemingen ook voornamelijk in openbaar bos gebeuren. 
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Vijf van de waargenomen vleermuissoorten zijn opgenomen in de Rode Lijst van zoogdieren in Vlaanderen: Ruige 

dwergvleermuis (vermoedelijk bedreigd), gewone baardvleermuis (vermoedelijk bedreigd), franjestaart (bedreigd), 

gewone grootoorvleermuis (vermoedelijk bedreigd) en grijze grootoorvleermuis (ernstig bedreigd) (Criel, 1994). 

Alle in Vlaanderen voorkomende vleermuissoorten zijn bij wet beschermd door het Koninklijk Besluit van 22 

september 1980 en de wijzigingen daarop. Dit Koninklijk Besluit werd genomen in uitvoering van de 

Natuurbehoudswet van 1973 en regelt de bescherming van een aantal inheemse zoogdieren. Ook alle 

vleermuissoorten kregen door dit Besluit een volledige bescherming binnen het Vlaamse Gewest. Concreet betekent 

dit dat het altijd en overal verboden is de in Vlaanderen voorkomende vleermuissoorten te bejagen of te vangen (om 

ze in gevangenschap te houden of te doden), ongeacht hun ontwikkelingsstadium.  

Belangrijk: ook de woon- en schuilplaatsen van deze dieren mogen niet worden beschadigd of met opzet worden 

verstoord. Ook de bescherming van overwinterings-, rust-, voeder- en kraamplaatsen krijgt door dit internationaal 

verdrag (Conventie van Bern) bijzondere aandacht.  

 

Ter illustratie van de huidige dichtheid van boomholten in het studiegebied wordt hieronder een kaart weergeven met 

de gekarteerde boomholten in het Heilig Geestgoed uit het “onderzoek naar het ruimtelijk gebruik van vleermuizen in 

domeinbossen en bosreservaten” (Nicaise & Blondé 2003). Hierbij is vooral de nadruk gelegd op duidelijk zichtbare 

holtes, dit aantal moet dus als een absoluut minimum worden beschouwd.  

 



 

      Uitgebreid Bosbeheerplan Makegemse bossen      ABO nv   84

Figuur boomholten in Heilig Geestgoed (Bron: Vleermuizenonderzoek in domeinbossen en bosreservaten (Wout Willems, Alex 

Lefevre, Stefan Versweyveld) (natuurpuntstudie, 2003) 
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Andere zoogdieren 

Naast vleermuizen wordt er regelmatig melding gemaakt van volgende kleine zoogdieren: egel, gewone bosmuis, 

rosse woelmuis, dwergmuis, rode eekhoorn, vos, bunzing, wezel, steenmarter, hermelijn, boommarter, … Tot 

midden jaren 1970 kwam hier ook nog eikelmuis voor (Harentbeekbos) (mededeling D. Verbelen)..   

Op 28 juni 2012 werd er in het gebied ook een boommarter (Martes martes) gefotografeerd. Dit is uitzonderlijk 

aangezien er verschillende fysieke grenzen liggen tussen de andere gekende populaties en de Makegemse bossen. 

In de toekomst zal er in het studiegebied verder onderzoek gebeuren naar deze soort.  

Ree is ook al waargenomen in het hele gebied (vooral in het Luisdonk en Nerenbos). Tot op heden zijn er voor deze 

soort nog geen schadegevallen gekend.  

Ook everzwijn is waargenomen in het gebied en er is al enkele malen schade vastgesteld aan graslanden ten 

gevolge van deze soort. Ten zuiden van het Heilig Geestgoed is er een waarneming gebeurd van 2 volwassenen en 

7 jongere everzwijnen (waarneming jachtrechthouder, 2011). Sinds deze laatste waarneming zijn er geen 

bijkomende schadegevallen bekend. Tijdens de inventarisaties voor dit beheerplan werden op sommige plaatsen 

wroetsporen aangetroffen. Ondertussen lijken de everzwijnen weer verdwenen uit het gebied. 

 

Vissen 

In 2012 is er een bemonstering gebeurd in de Molenbeek, de Klaasbeek en de Driesbeek (mededeling ANB, 

23/01/2012). Enkel in de Molenbeek, bij Ganzendam, werd een driedoornige stekelbaars aangetroffen. De 

Klaasbeek bij de Makkegemstraat is verland en de Driesbeek is ter hoogte van de Bottelaarse Vijvers (Poelstraat) 

sterk vervuild.  

Een aantal beken had nochtans wel een redelijk goede ecologische structuur. Holle oevers, het pool-riffle patroon op 

de bedding en de meanderende structuur zijn indicatoren voor een ecologisch potentieel. Vermoedelijk ligt het 

probleem hier bij de waterkwaliteit.  

 

Insecten 

� Loopkevers 

In een “ecologisch en genetisch onderzoek op loopkevers in de Makegemse bossen” (Natuurpunt, Konjev Desender, 

2004) werd een eerste verkennende bemonstering naar loopkever- en spinnengemeenschappen uitgevoerd in delen 

van de Makegemse bossen (Luisdonk, Heilig Geestgoed, Bruinbos, Makegembos en Harentbeekbos). Hierbij werd 

eveneens onderzoek gedaan naar de effecten van habitatfragmentatie en boshistoriek. 

De voorlopige loopkeversoortenlijst van Luisdonk, het Heilig Geestgoed en het Bruinbos tijdens deze eerder 

beperkte bemonstering telt reeds 54 soorten in het gebied. Een groot aandeel hiervan is echter niet typisch voor 

bossen en wijst eerder op de mozaïekstructuur binnen dit landschap en op het optreden van randeffecten via het 

binnendringen van habitatvreemde soorten uit omliggende akkers en weilanden. 

In het Bruinbos werden enkele bijzondere bosloopkevers zijn aangetroffen die elders in Oost-Vlaanderen nauwelijks 

nog te vinden zijn: 

 Agonum livens, Bembidion deletum, Carabus nemoralis, Carabus problematicus, Carabus violaceus purpurascens, 

Cychrus caraboides, Diachromus germanus (typisch voor oude bossen) en Chlaenius nigricornis,(typisch voor natte 

graslanden met kwel).  

Carabus violaceus purpurascens en Agonum livens werden ook in het Heilig Geestgoed teruggevonden. Ook in 

Luisdonk werd Agonum livens teruggevonden. Deze waarnemingen dateren wel van een telling uit 1999.  

Deze kevers blijken, zeker in deze regio, vrijwel allemaal sterke indicatoren voor oude bossen (gebieden die 

minstens sedert de kaarten van de Ferraris (ca. 1775) onafgebroken bebost zijn) te zijn. 
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Vertegenwoordigers van het genus Carabus en Cychrus, zijn zeldzaam tot zeer bijzonder te noemen, zeker voor 

deze regio. Het zijn alle kevers die constant ongevleugeld zijn (brachypteer) waardoor (her)kolonisatie van nieuw 

aangelegde bossen zeer moeilijk tot niet spontaan kan optreden, tenzij nieuwe percelen direct grenzen aan oude 

bospercelen. 

De meest bijzondere loopkever die totnogtoe in de Makegemse bossen werd aantroffen, is Carabus problematicus. 

Daarvan komen er in het Bruinbos (en vermoedelijk ook nog in het Makegembos en het Harentbeekbos) één of 

meerdere bijzondere (relict)populaties voor. 

Zelfs voor dicht bij elkaar gelegen bossen kunnen beduidende genetische verschillen tussen keverpopulaties worden 

aangetroffen. De Makegemse populatie is genetisch heel bijzonder te noemen door zijn lange fragmentatie- of 

isolatiehistoriek, in combinatie met het feit dat dergelijke typische bosbewonende loopkevers (meestal) constant 

ongevleugeld zijn en zelden of nooit de boshabitat verlaten. 

In deze studie van loopkevers in de Makegemse bossen (Natuurpunt, Konjev Desender, 2004) wordt gesteld dat het 

opnieuw verbinden van bosfragmenten (via aanleg van zogenaamde corridors), afhankelijk van de genetische 

toestand van de populaties binnen deze fragmenten, voor bepaalde soorten negatieve gevolgen kan hebben. Door 

het opnieuw verbinden van bosfragmenten kan immers genetische verarming van bepaalde loopkevers optreden.  

De studie “Wanneer bosloopkevers op stap gaan in de Makegemse bossen… Een verhaal over variatie in 

levenscycli, reproductietiming en biologische aanpassingen” (Natuurpunt, Konjev Desender, 2006) geeft een 

overzicht van de verschillende groepen van loopkevers en hoe hun activiteit is verspreid in de tijd. Dit hangt immers 

soms samen met de ecologische noden van een soort en de verrassende biologische aanpassingen die ze moeten 

maken in specifieke omstandigheden.  

De voorkomende soorten kunnen hierbij grofweg in drie groepen onderverdeeld worden:  

Met reproductie tijdens het voorjaar:  

o Het geslacht Pterostichus (Pterostrichus oblongopunctatus, Pterostrichus nigrita, Pterostichus 

strenuous) wordt reeds vroeg in het voorjaar actief. De larven verschijnen dan vanaf het late 

voorjaar en ontwikkelen snel. Zo kunnen er nog nieuwe kevers geleverd worden in de zomer of 

herfst van hetzelfde jaar. Deze jonge kevers zoeken dan snel naar overwinteringsplekken. 

Opvallend is ook dat deze soort slechts in beperkte mate op het bodemoppervlak actief zijn. 

o Vijf andere soorten (Asaphidion curtum, Agonum assimle, Agonum livens, Bembidion lampros, 

Badister bullatus) worden later actief in de loop van het voorjaar. De larven van deze soorten zijn 

echte bodembewoners die slecht beperkt actief zijn aan de oppervlakte.  Ze zijn ook enkel in de 

zomerperiode terug te vinden.  

Bosloopkevers met reproductie in zomernajaar: 

o Harpalus latus en Pterostichus madidus overwinteren in zowel het larvale als adulte stadium en 

hebben een iets ingewikkeldere cyclus.  

o Calathus rotundicollis (in voedselrijke bossen), Patrobus atrorufus (bronbossen en natte 

bosbestanden) en Cychrus caraboides (typisch voor oude, vochtigere bossen) hebben 

reproductie in het najaar met overwinterende larven. Nieuwe kevers verschijnen rond de 

zomermaanden, ongeveer gelijk met hun reproductieperiode.  

Loopkevers met reproductie in het najaar en zomerrustperiode: 

o Leistus fulvibarbis (lichte, voedselrijke bossen), Leistus rufomarginatus (oude en vrij droge 

bossen) en Nebria brevicollis  (beschaduwde, voedselrijke plaatsen) zijn gespecialiseerd in het 

vangen van springstaarten. Hun morfologie is hier dan ook aan aangepast. In de loop van een 

jaar hebben zij twee duidelijke pieken van activiteit. De eerste piek is van de pas uit de pop 

gekomen kevers, terwijl de tweede piek laat in het najaar optreedt met de reproductie.  
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Daarnaast zijn er nog enkele specifieke soorten met hun typische cyclus: 

Abex ater in Harentbeekbos: 

o Algemene bossoort met een voorkeur voor droge bestanden. Hoofdreproductie gebeurt tijdens 

de zomer en het vroege najaar, en overwintering gebeurt in het larvale stadium dat verschijnt in 

de herfst. Deze larven verpoppen in het voorjaar om de nieuwe generatie te kunnen leveren in 

de zomer. Dit zorgt voor enige overlap in generaties, waardoor ook overwintering als kever kan 

voorkomen. In nattere bestanden begint de activiteit een maand vroeger, waarschijnlijk zodat de 

volgende generatie tijdig een overwinteringsplaats kan vinden.  

Geslacht Carabus, variabel in activiteit: 

o Twee soorten (Carabus nemoralis, Carabus granulatus) vertonen hun piekactiviteit tijdens het 

voorjaar. C. nemoralis is één van de vroegste loopkevers in de loop van het jaar. Deze geven 

dus ook aanleiding tot een nieuwe generatie in de zomermaanden. C. granulatus is vergelijkbaar 

maar is iets later actief. Deze soort is de meest algemene van de Carabus-soorten, en werd in 

de Scheldevallei en in Harentbeekbos aangetroffen. Op deze nattere plaatsen moet de 

reproductiecyclus snel worden voltooid, zodat de nieuwe kevers overwinteringsplaatsen kunnen 

zoeken voor de waterstand terug stijgt.  

o De eerder droogteminnende soorten (Carabaus violoceus purpurascens, Carabus 

problematicus) komen voor in de oudere bestanden van de Makegemse bossen. De nieuwe 

kevers van deze soort vertonen een korte maar sterke activiteit in het late voorjaar. Larven 

verschijnen vanaf eind augustus (later voor C. problematicus) en ze overbruggen in dit stadium 

de winter. De larven zijn hier fysiologisch aan aangepast, waardoor ze hogere temperaturen 

minder goed verdragen.  

 

• Waterkevers 

In 2004 werd in het kader van een poelenonderzoek ook aandacht besteed aan waterkevers (Natuurpunt, Dominique 

Verbelen, 2006). Dit leidde tot de waarneming van de Nartus grapii –een zeldzame waterkever– in een poel gelegen 

in de open ruimte tussen het Heilig Geestgoed en het Bruinbos. De soort staat gekend als een zuurminnende soort 

die een voorkeur heeft voor moerassen en verlandende kleine wateren met venige bodem en grof organisch 

materiaal. Bijgevolg heeft deze soort er baat bij dat beheer van poelen altijd bepaalde delen onaangetast gelaten 

worden. 

 

� Dagvlinders 

In onderstaande tabel worden alle vlindersoorten weergeven die waargenomen zijn binnen de UTM1 waarin de 

deelnemende bosbestanden van dit bosbeheerplan gelegen zijn.( bron: vlinderdatabank, INBO).   

Voor dagvlinders werd de Rode Lijst van 1999 vastgesteld, maar in 2011 werd er een geactualiseerde lijst 

opgemaakt die wel gevalideerd is maar nog niet vastgesteld. De aanduiding van de dagvlinders in het studie gebied 

volgens deze Rode Lijst wordt eveneens in onderstaande tabel weergegeven. 
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Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Rode Lijst status (2011) 

Klein geaderd witje Pieris napi Momenteel niet in gevaar (LC) 

Oranje zandoogje Pyronia tithonus Momenteel niet in gevaar (LC) 

Koninginnepage Papilio machaon Momenteel niet in gevaar (LC) 

Atalanta Vanessa atalanta Momenteel niet in gevaar (LC) 

Kleine vos Aglais urticae Bijna in gevaar (NT) 

Oranje luzernevlinder Colias crocea Momenteel niet in gevaar (LC) 

Bruin zandoogje Maniola jurtina Momenteel niet in gevaar (LC) 

Oranjetipje Anthocharis cardamines Momenteel niet in gevaar (LC) 

Bont zandoogje Pararge aegeria Momenteel niet in gevaar (LC) 

Geelsprietdikkopje Thymelicus sylvestris Kwetsbaar (VU) 

Boomblauwtje Celastrina argiolus Momenteel niet in gevaar (LC) 

Argusvlinder Lasiommata megera Bedreigd (EN) 

Groot dikkopje Ochlodes sylvanus Momenteel niet in gevaar (LC) 

Icarusblauwtje Polyommatus icarus Momenteel niet in gevaar (LC) 

Landkaartje Araschnia levana Momenteel niet in gevaar (LC) 

Zwartsprietdikkopje Thymelicus lineola Kwetsbaar (VU) 

Citroenvlinder Gonepteryx rhamni Bijna in gevaar (NT) 

Dagpauwoog Aglais io Momenteel niet in gevaar (LC) 

Groot koolwitje Pieris brassicae Momenteel niet in gevaar (LC) 

Gehakkelde aurelia Polygonia c-album Momenteel niet in gevaar (LC) 

Hooibeestje Coenonympha pamphilus Momenteel niet in gevaar (LC) 

Klein koolwitje Pieris rapae Momenteel niet in gevaar (LC) 

Kleine vuurvlinder Lycaena phlaeas Momenteel niet in gevaar (LC) 

Distelvlinder Vanessa cardui Momenteel niet in gevaar (LC) 

Bruin blauwtje Aricia agestis Momenteel niet in gevaar (LC) 

Gele luzernevlinder Colias hyale Momenteel niet in gevaar (LC) 

Keizersmantel Argynnis paphia Momenteel niet in gevaar (LC) 

 

Uiteraard zijn niet al deze voorkomende soorten bosgebonden. Zo hebben verschillende vlindersoorten baat bij goed 

ontwikkelde bosranden en gevarieerde graslandtypes. 

Verder kan opgemerkt worden dat naast deze waarnemingen van de vlinderdatabank van INBO ook de 

aanwezigheid van grote vos (Nymphalis polychloros), een zeldzame dagvlinder, in het Makegemse boscomplex 

werd vastgesteld ((artikel Natuurpunt, Dominique Verbelen, Munte, 2003). Deze dagvlinder was vroeger vrij 

algemeen, maar is momenteel waarschijnlijk zeldzaam. Doordat verscheidene waarnemingen vermoedelijk op 

zwervers slaan, is de zeldzaamheidsgraad moeilijk te achterhalen. De grote vos vertoont sinds het begin van de 

20ste eeuw een bijna voortdurende afname in de grootte van het verspreidingsgebied. Vooral de afgelopen decennia 

heeft deze achteruitgang zich versneld doorgezet. De grote vos geniet geen wettelijke bescherming in Vlaanderen. 

Op de Vlaamse Rode Lijst staat de soort in de categorie ‘bedreigd’ en op de Belgische Rode Lijst is de soort 

opgenomen in de categorie ‘kwetsbaar’. 

Deze soort heeft nood aan open lichtrijke bossen met mantel- en zoomvegetaties. Er dienen voldoende open 

plekken te zijn in het bos waardoor mantel- en zoomvegetaties zich goed kunnen ontwikkelen. Deze soort heeft dan 

ook baat bij een gefaseerd maaibeheer aan de bosranden of op brede bospaden. Het laten liggen van dood hout in 

de bossen kan de grote vos geschikte overwinteringplaatsen bezorgen. Vanwege de grote mobiliteit van deze 

dagvlinder kunnen geschikte locaties snel worden bezet. 
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� Nachtvlinders 

De totale nachtvlinderlijst in Merelbeke telt tot nu 561 soorten. Dit aantal zal in praktijk wellicht nog hoger liggen 

gezien het gaat om recente waarnemingen (na 2007) en dat vroegere waarnemingen niet in deze lijst zijn 

opgenomen. 83% van de Oost-Vlaamse soorten macrolepidoptera in Merelbeke werden vastgesteld zodat terecht 

kan gesteld worden dat Merelbeke telt rijke nachtvlinderfauna bezit (Groenlink, 2011). 

In bijlage 2.3.4 wordt een overzicht gegeven van de soorten nachtvlinders die zijn aangetroffen in het gebied (tussen 

9/5/2008 en 23/09/2012, lijst van waarnemingen.be + inventarisatie Gentbos van 18/05/2012). Locaties waar soorten 

zijn aangetroffen zijn Bruinbos, Gentbos Harentbeekbos, Munte, Makenbos en Borgwal (Vurste).  

De meest bijzonder nachtvlinders die ooit in Merelbeke werden waargenomen betreffen:  

o Azuurbladroller (Spatalistis bisfaciana): In Heilig Geestgoed. De rups leeft van bessen van 

liguster, kornoelje en wegedoorn. 

o Coureurmotje (Olindia schumacherana): Zeer zeldzame soort, aangetroffen in het 

Harentbeekbos (waarneming voorjaar 2012). 

o Donkere jota-uil (Autographa pulchrina): Gebonden aan loofbos. 

o Donkere iepenuil (Cosmia diffinis): Zeer zeldzame soort waarvan nog een populatie aanwezig is 

aan een holle weg in Munte waar iepen groeien. Aangetroffen in Makenbos (laatste waarneming 

augustus 2012). Andere gelijkaardige soorten: porseleinvlinder, iepengouduil. 

o Essenspanner (Ennomos fuscantaria): Sterk bedreigde soort. Er werden ook vier andere 

Ennomos-soorten waargenomen in Merelbeke. 

o Geelbruine rietboorder (Archanara dissoluta): Moerasnachtvlinder, in Nederland beschouwd als 

kwetsbaar. 

o Gepluimde snuituil (Pechipogo plumigeralis): Aan opmars bezig binnen Vlaanderen, enkele in 

Merelbeke (Kwenenbos en Bottelare). 

o Krakeling (Diloba caeruleocephala): Sterk bedreigde soort. 

o Zwart weeskind (Mormo maura) 

Verder zijn volgende waarnemingen het vermelden waard, hoewel deze waarnemingen hoogstwaarschijnlijk 

zwervers betreffen: 

o Klein geel weeskind (Catocala nymphagoga): Nooit eerder vastgesteld in Vlaanderen 

o Getekende biesbladroller (Bactra furfurana): Nieuwe soort voor België gevonden in Kwenenbos 

o Tandjesuil (Sideris turbida) 
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2.4 OPBRENGSTEN EN DIENSTEN 

2.4.1 JACHT 

De WBE’s ‘Land van Rhode’ en ‘Zuid-Vlaamse Valleien Regio 2’ vallen voor een deel samen met het studiegebied, 

en op deze percelen gebeurt ook jachtverpachting. Met uitzondering van bestand ANB 1a wordt er enkel gejaagd in 

privébestanden. In onderstaande tabel wordt het gemiddelde afschot voor de periode 2005-2010 weergegeven: 

Diersoort gemiddeld afschot 2005-2010 

ree 0 

edelhert 0 

damhert 0 

everzwijn 0 

haas 58 

konijn  21 

patrijs haan 61 

patrijs hen 57 

patrijs jong (< 1 jaar) 51 

fazantenhaan 128 

fazantenhen 61 

houtduif 1385 

wilde eend 396 

smient 0 

grauwe gans 21 

Canadese gans 43 

vos 52 

verwilderde kat 21 

kraai 333 

gaai 0 

ekster 237 

kauw 0 

spreeuw 0 

 

Op 17/02/2011 heeft een jachtrechthouder van de WBE Land van Rhode een afschotplan bijzonder jacht verkregen 

om op everzwijn te jagen. Dit was ter preventie van mogelijke schade aan weilanden aan de zuid- en oostrand van 

het Heilig Geestgoed. Volgens deze jachtrechthouder ging het om 2 volwassenen en 7 jonge everzwijnen. Er werden 

echter geen everzwijnen geschoten. Sindsdien zijn er ook geen meldingen van schade of aanvragen voor bijzonder 

jacht meer geweest.  

Voor schade van ree is er totnogtoe geen melding geweest in Merelbeke of de WBE Land van Rhode.  
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2.4.2 HOUTVERKOOP 

De openbare eigenaars hebben al aangegeven dat opbrengst uit houtoogst niet op de eerste plaats komt. Bij enkele 

van de privé-eigenaars is dit wel het geval, hier wordt er gestreefd naar een evenwicht tussen de economische 

doeleinden en de andere functies van het bos. 

Het ANB heeft in de periode 2007-2012 enkel hout verkocht in 2008 en 2009. In volgende tabel wordt aangegeven 

welke loten er verkocht werden: 

 

Datum Bosplaats Boomsoort Volume (m³) 

16/10/2008 Heilig Geestgoed Populier 91 

28/05/2009 

Bruinbos Populier 108 

Bruinbos 
Beuk 
Zomereik 

233 
254 

 

2.4.3 RECREATIE 

Er lopen verschillende recreatieve routes doorheen het gebied, zowel wandel-, fiets- als mountainbikeroutes. De 

bossen zijn voornamelijk toegankelijk voor wandelaars, met enkele uitzonderingen (fietsers in Nerenbos en PR16). 

Hieronder worden de voornaamste besproken, samen met de bestanden die hierbij doorkruist of gepasseerd 

worden. Op kaart 2.4.3 worden deze weergegeven.  

 

Wandelroutes 

Er is in het gebied 1 wandelroute aangeduid door Toerisme Oost-Vlaanderen, de Asselkouterroute. Deze ligt in het 

zuiden van het studiegebied en passeert Kastijdestraat, PR07 en PR10 (10d en 10p). 

 

Fietsroutes 

Doorheen Merelbeke loopt het netwerk met fietsknooppunten, met name het ‘Scheldeland’. In onderstaande tabel 

worden de delen van het netwerk die bosplaatsen (of specifieke bestanden) passeren aangegeven. Indien het 

netwerk doorheen bestanden loopt, wordt dit specifiek aangegeven: 

Knooppunten Afstand (km) Passeert 

1 16 5,7 Bos kasteel Graaf Rotsart de Hertaing 

99 79 2,9 Wisselbos 

98 82 3,5 Kwenenbos (door bestand 3e en 3f) 

82 81 0,5 Gentbos 

80 82 2,9 Gentbos (1x) 

82 84 3,3 Gentbos, PR07 en PR10 (10d) 

96 84 5,5 Nerenbos (3c), Heilig Geestgoed (6r) Kyotobos en PR10 (10a, 10u) 

84 97 4,9 Boswijk  

96 95 2,4 
Bruinbos, Makkegemstraat, Makegembos, Harentbeekbos, PR01 (1d), 
Kastijdestraat 

45 95 1,3 PR14, Harentbeekbos (12q) 

41 45 3,8 Borgwal (13i) 

 

De Munteroute is opgebouwd aan de hand van het knooppuntennetwerk. Deze route passeert het Bos kasteel Graaf 

Rotsart de Hertaing, Gentbos, PR07, PR10 (10d, 10a, 10u), Kyotobos, Heilig Geestgoed (6r), Nerenbos (3c) en 

Boswijk. Vervolgens draait de route via de Scheldevallei terug naar het noorden. 



 

      Uitgebreid Bosbeheerplan Makegemse bossen      ABO nv   92

Naast het knooppuntennetwerk lopen er doorheen het studiegebied ook nog verschillende themaroutes: 

• Kwenenbospad: Deze fietsroute start aan de Sint-Hendrikuskerk. De volledige route is 13 km en passeert 

langs Kwenenbos, Hollebeekpark en Gentbos en draait vervolgens terug langs PR01 (1a) richting 

Scheldevallei.  

• Rodeland 1-route: Deze route komt het studiegebied binnen via knooppunt 95. Vervolgens passeert deze 

route Kastijdestraat, Harentbeekbos, PR01 (1d), Makkegemstraat, Makegembos, Bruinbos, Nerenbos (3c), 

Kyotobos en PR10 (10u, 10a, 10d). Daarna verlaat deze route Merelbeke, loopt een deel door Oosterzele 

en Melle en komt aan knooppunt 78 terug binnen in Merelbeke. Vanaf hier passeert de route nog het 

Wisselbos en draait vervolgens via de Scheldevallei terug naar het zuiden.  

• Scheldevalleiroute 1: Valt voor een deel samen met de Rodeland 1-route, maar passeert geen bestanden. 

 

Mountainbike 

Er zijn twee mountainbikeroutes die door Merelbeke passeren: 

- Rode lus (Merelbeke): Deze route loopt doorheen Merelbeke en passeert in het noorden het Wisselbos. 

Vervolgens loopt de route naar het zuiden langs PR08 (8b), en loopt daarna onder de Makegemse bossen door. In 

Gavere passeert de route nog tussen Ganzendam en Borgwal en loopt dan terug naar het noorden langs de 

Scheldevallei.  

- Combinatie groene, rode en blauwe lus (Gavere): Deze route ligt in Gavere en maar voor een klein deel in 

Merelbeke. In Gavere passeert deze route wel tussen Ganzendam en Borgwal.  

Opmerking: Doorheen Privé-bestand 16a loopt een mountainbikeroute. Deze is niet opgenomen in bovenstaande 

lussen, en wordt ook niet door Bloso aangegeven. De sportdienst van Gavere erkent ook enkel de routes van Bloso.  

 

 

2.5 KNELPUNTEN & POTENTIES 

De grootste sterktes van het gebied liggen in de ecologische waarde. Deze waarde drukt zich vooral soortspecifiek 

uit, zowel binnen de aanwezige flora als fauna. 

Betreffende de flora zal er vooral rekening gehouden worden met de aanwezige voorjaarsflora en oud-bosplanten. 

Door hun beperkte verspreidingsmogelijkheid en specifieke ecologische eisen, kan verstoring deze soorten volledig 

doen verdwijnen. In de bestanden waar deze soorten voorkomen en ze een prioriteit zijn (zie kaart 2.3.3.2), moet 

dus machinaal beheer en toegankelijkheid beperkt worden. Aangezien deze bestanden ook naar andere soorten 

(ook fauna) van belang zijn (zie verder), is nulbeheer ook vaak een goede optie. In de nattere bestanden, waar 

kwelvegetaties voorkomen, is dit ook een goede optie aangezien exploitatie vaak ook niet mogelijk is. In hoofdstuk 3 

en hoofdstuk 4 zal aangegeven worden voor welke bestanden nulbeheer zal worden voorgeschreven. Voor de 

autochtone bomen en struiken die voorkomen in deelnemende bestanden moet er gekeken worden dat er geen 

beheermaatregelen worden voorgesteld die deze schaden. Deze locaties kunnen ook meegenomen worden in de 

beslissingen voor de afbakening van de zones met nulbeheer. 

De open ruimtes tussen de beboste bestanden geven mogelijkheden naar een natuurgericht beheer. Specifiek 

maaibeheer afgestemd op de aanwezige (of gewenste) vegetatie zorgt voor een behoud en een versterking van de 

ecologische waarde. Daarnaast zal ook de heidevegetatie (aanwezig in het Bruinbos) verder worden uitgebreid, ten 

voordele van de struikhei, die op de Rode Lijst als ‘achteruitgaand’ wordt aangeduid. De uitbreiding van deze 

heidevegetatie, gecombineerd met een duidelijke overgangsvegetatie naar de omliggende bossen zal ook voor de 

hazelworm positief zijn. Deze wordt op dit moment voornamelijk in de bestanden met heiderelicten teruggevonden. 

Dit wordt in hoofdstuk 3 verder besproken onder 3.1.2.2.  
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Een belangrijke factor voor natuurgericht beheer zijn de poelen die zich in de bossen bevinden. In de eerste plaats 

zijn deze van groot belang voor de aanwezige amfibieën in het gebied. Kamsalamander staat als te in stand houden 

soort aangeduid voor het habitatrichtlijngebied dat een groot deel van de Makegemse bossen omvat. Ook voor 

andere amfibieën is een duidelijk beheer van deze poelen nodig. In eerste instantie moet de poel voldoende open 

gehouden worden zodat er geen verlanding optreedt. Daarnaast is de hoeveelheid licht die de poel krijgt van groot 

belang. Voor kappingen die rond een poel gebeuren moet er dus op voorhand nagegaan worden welk effect dit zal 

hebben. Dit zal in hoofdstuk 3 en 4 specifiek per bestand worden aangegeven. Een duidelijk beheer van poelen kan 

ook voor bepaalde flora van belang zijn, zoals aangetoond in het Bruinbos met de aanwezige zeggesoorten. 

Aangezien deze poelen onder invloed staan van de waterlopen die doorheen de bestanden lopen, is het ook van 

belang dat hier aandacht naar gaat. Vervuiling of lozing buiten de bosbestanden kan een effect hebben op de 

kwaliteit van de poelen en de daarmee geassocieerde soorten. Een verbetering van de waterkwaliteit kan ook 

positieve gevolgen hebben voor het ecologisch potentieel van de waterlopen. Dit valt buiten het bosbeheerplan, 

maar ingrepen in het bos mogen geen negatief effect hebben op de waterkwaliteit. Daarnaast wordt er in de buurt 

van de waterlopen voor ruimte gezorgd om het beheer uit te voeren.  

Voor avifauna is het in het gebied vooral van belang dat er enige connectiviteit is tussen de verschillende bossen en 

er overgangsvegetaties zijn tussen open ruimte en bos (vb. mantel-zoomvegetaties, houtkanten,…). Daarnaast 

zullen de rustzones met nulbeheer ook voor vogels geschikte plaatsen voorzien om te broeden. 

Wat vleermuizen betreft, is het studiegebied ook van groot belang. In de oudere bossen en dreven zijn het 

voornamelijk dikke, dode bomen die dienst doen als koloniebomen. Zones met dit soort bomen waar nulbeheer 

wordt toegepast, zijn dus ook positief voor vleermuizen. Bestanden met dikke, oudere bomen kunnen hier in hun 

beheer ook rekening mee houden. Het ringen of laten sterven op stam van deze bomen is beter voor de 

vleermuizenpopulaties dan ze te vellen. Dit creëert ook meer dood hout in het bos, wat voor veel soorten van belang 

is. Daarnaast zijn oude (en dode) bomen ook van belang voor verschillende vogelsoorten (vb. uilen, spechten). 

Grotere waterpartijen doen voor vleermuizen ook dienst als bron van drinkwater. Het is van belang dat er dergelijke 

vijvers aanwezig zijn in de buurt van kolonies (vb. tussen Bruinbos en Heilig Geestgoed). 

Verschillende soorten insecten komen ook voor in het gebied. Voor deze soorten is het moeilijk om exacte 

beheermaatregelen of doelstellingen vast te leggen, wegens een gebrek aan kennis en de moeilijke bemonstering. 

Voor loopkevers wordt aangegeven dat de belangrijke soorten indicatoren zijn voor oude bossen. Bestanden waar 

nulbeheer wordt toegepast omwille van oud-bosplanten, zal dit dus ook voordelig zijn voor de aanwezige loopkevers. 

Voor dagvlinders is vooral de aanwezigheid van mantel-zoomvegetaties en dood hout van belang. Ook verschillende 

soorten nachtvlinders zijn aangetroffen. Hiervoor is het ook moeilijk om een specifiek beheer voorop te stellen. Er 

kan wel mogelijk soortspecifiek gewerkt worden, zo is het behoud van de aanwezige iepen in het Makenbos van 

belang voor de donkere iepenuil. 

Ondanks een sterke ecologische waarde zijn er ook mogelijkheden tot verbetering. De eerste indicator hiervan is de 

hoeveelheid aan bestanden die als actueel bostype staan aangeduid als Dennen-Eikenbos. Dit is een soortenarm en 

gedegradeerd bostype dat de potentie heeft in de richting van het Eiken-beukenbos. Voor de bestanden met dit type 

moet er gekeken worden of er mogelijkheden zijn voor een geleidelijke omvorming naar Eiken-beukenbos.  

Daarnaast is het percentage van inheems gemengde bestanden nog relatief laag, nl. rond de 20%. Nog eens 20% 

van de oppervlakte bestaat uit inheems gemengd bos met bijmenging van exoten. Dit zijn voornamelijk de 

bestanden waarin lork, den of fijnspar af en toe voorkomt, maar zeker geen hoofdboomsoort is. Door deze 

gedurende de planperiode te benadelen kan het percentage inheems gemengd bos stevig omhoog worden gehaald.   

De hoeveelheid dood hout is ook over alle boscomplexen nog te laag, zowel liggend als staand. Sommige 

maatregelen hierboven voorgesteld voor bepaalde fauna, kunnen dit aandeel al omhoog halen. Daarnaast blijft dit 

een punt van aandacht voor alle bestanden.  

Sommige bestanden worden beheerd vanuit economisch standpunt. Hier gaat het vooral over de 

populierenbestanden in privé-eigendom. Een groot deel van deze populierenbestanden is al kaprijp. Voor een deel 

van deze bestanden zal de eindkap gebeuren gedurende de planperiode. Naast populier zijn het voornamelijk beuk, 
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zomereik en Amerikaanse eik die voorkomen, ook in de openbare bossen. Deze soorten zijn in veel bestanden al 

kaprijp. In de Makegemse bossen (Makegembos, Harentbeekbos, Bruinbos, Heilig Geestgoed) is er geen intensief 

beheer meer gebeurd, met oudere bestanden als gevolg. Dit weerspiegelt zich ook in het voorkomen van oud-

bosplanten. De dikkere oude bomen hebben ook hun nut voor verschillende diersoorten (zie hierboven). 

Drevenstructuren, zoals in Borgwal, Bruinbos en Harentbeekbos, bestaan vaak ook uit dikke oude bomen (vb. oude 

platanen in Borgwal). Deze worden, vanwege hun ecologische en esthetische waarde, best behouden. Waar nodig 

moeten deze dreven visueel worden vrijgesteld of onderhouden. Er kan geopteerd worden om de dreven te 

vervangen of te verjongen, voornamelijk in het kader van de veiligheid in toegankelijke bestanden. 

Amerikaanse eik verjongt zeer sterk, maar is op dit moment niet problematisch. In bestanden waar ingrepen voor 

problemen zouden kunnen zorgen, wordt de Amerikaanse eik gedoogd. Er wordt ook de voorkeur gegeven om deze 

soort te laten sterven op stam (al dan niet door ringen) in plaats van ze te vellen. De voordelen hiervan werden 

hierboven al besproken.  

In enkele bestanden is de bedrijfsvorm hakhout terug te vinden, zij het in een gedegradeerde vorm. Achterstallig 

beheer heeft ervoor gezorgd dat de hakhoutstoven sterk zijn doorgegroeid. Deze bedrijfsvorm kan mogelijk worden 

hersteld, wat zowel ecologisch (structuurvariatie) als economisch van nut kan zijn. In hoofdstuk 4 wordt aangegeven 

welke bestanden als hakhout zullen beheerd worden. 

Bij de exploitatie van de bestanden is het belangrijk dat er een beperkte verstoring is door machines. Hiertoe zullen 

ook de rustzones en zones met nulbeheer worden aangeduid. Ook sleeppistes en stapelplaatsen moeten zo worden 

aangeduid dat ze een minimum aan verstoring veroorzaken.  

Er wordt ook gejaagd in het gebied, voornamelijk op klein wild, en enkel op privé-eigendom Voor het grof wild zijn er 

nog maar enkele schadegevallen van everzwijn bekend, en is er nog maar één aanvraag van bijzondere jacht 

hiervoor geweest. Toch is het van belang dat hier in de toekomst rekening mee wordt gehouden, zou hierrond 

problemen optreden.  

Het gebied vervult eveneens een recreatieve functie. Voornamelijk wandelaars maken recreatief gebruik van deze 

bossen. De bossen zijn hier echter niet helemaal voor uitgerust, met slecht onderhouden en modderige paden en 

geen of beperkte bewegwijzering. Er zullen duidelijke wandelroutes worden nagestreefd, die in de bossen duidelijk 

staan aangegeven. Op deze manier worden de effecten op de ecologische waardes beperkt. De recreatie zelf brengt 

wel andere mogelijke knelpunten met zich mee, zoals een toename in autoverkeer en parkeerproblemen. Kleinere 

wegen worden ook gebruikt voor sluipverkeer om de grote banen te vermijden. Hierbij kunnen dieren 

verkeersslachtoffer worden.  

Over het hele gebied is het van belang dat er voldoende connectiviteit is tussen de verschillende boscomplexen. 

Zowel in de open bestanden kan hieraan gewerkt worden door de aanleg van kleine landschapselementen of 

houtkanten. Aan het bos worden waar mogelijk mantel-zoomvegetaties nagestreefd. Dit heeft zowel voordelen na 

migratie toe als voor specifieke soorten (zie boven).  

De specifieke vertaling van al deze aspecten worden in detail toegelicht in hoofdstuk 3 en 4.   

 

2.5.1 ENQUÊTE GENTBOS 

In aanvulling van de enquêtering die gebeurde in Makegemse bossen door het studiebureau Traject, werd een 

gelijkaardige enquêtering uitgevoerd in het Gentbos door ABO.  

In totaal werden er 29 enquêtes afgenomen gedurende op een mooie zondag. Deze hadden betrekking op 74 

bezoekers.  

Het grootste aandeel van de bezoekers kwam met de auto, waarbij bijna iedereen parkeerde op de parking: 
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Verplaatsingswijze bezoekers Gentbos
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12%
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76%
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Als reden van het bezoek werd door de overgrote meerderheid “wandelen” aangegeven. De hond uitlaten kwam op 

de tweede plaats. Er werden ook enkele spelende kinderen en een jeugdvereniging aangetroffen. 
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Opvallend was dat, in tegenstelling tot de Makegemse bossen, de bezoekers meestal slechts enkele keren per jaar 

of zelfs minder (voor velen was het zelfs de eerste keer) naar het Gentbos komen. 
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28%
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23%
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41%
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Het gaat dus meestal om mensen die een uitstap organiseren naar het Gentbos i.p.v. lokale bevolking die een korte 

wandeling maakt in het bos. Dat verklaart ook voor een deel het grote aantal bezoekers met de auto. De bezoekers 

waren afkomstig van volgende gemeenten: 

8980 1 Zonnebeke 

9000 - 9052 9 Gent 

9340 1 Lede 

9630 1 Zwalm 

9800 1 Deinze 

9820 10 Merelbeke 

9860 4 Oosterzele 

9890 2 Gavere 

Eveneens opvallend is het grote aandeel gezinnen met kinderen, wat nogmaals kan wijzen op een georganiseerde 

uitstap. 

 

Tot slot werd er ook naar de mening van de bezoekers gevraagd. Daaruit kwamen volgende opmerkingen naar 

voren: 

duidelijke paden of wandellus ontbreken 1 
echt bos, goed zoals het is 1 
geen wandellus 2 
goed plek om hond te laten loslopen 1 
leuk bos 1 
leuk voor kinderen 1 
liever geen fietsers 1 
moeilijk met kinderwagen 1 
nogal weinig bankjes 1 
onderhoud mag beter 1 
paarden maken de paden kapot 1 
rustig bos 2 
veel modder 10 
waar zijn de knuppelpaden 1 

Samenvattend is er vooral vraag naar betere en/of duidelijkere paden. Ook recreatieve infrastructuur zoals bankjes 

zijn gewenst. Aan de andere kant ziet men ook de voordelen van de moeilijkere toegankelijkheid: het is een rustig en 

een ‘natuurlijk’ bos. 
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AGENTSCHAP  VOOR NATUUR EN BOS  
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3 BEHEERDOELSTELLINGEN  

In dit hoofdstuk worden de beheerdoelstellingen met betrekking tot de economische, ecologische, sociaaleducatieve, 

milieubeschermende en wetenschappelijke functie van het bos toegelicht. Er wordt gestreefd naar een 

multifunctioneel bosbeheer waarbij deze verschillende functies op elkaar worden afgestemd en dit binnen de 

draagkracht van het bos. 

De doelstellingen zijn grotendeels tot stand gekomen vertrekkende van de informatie uit hoofdstuk 1 & 2 van dit 

bosbeheerplan maar zijn ook in belangrijke mate geïnspireerd op: 

� de beheervisie voor openbare bossen van de voormalige Afdeling Bos & Groen (nu ANB)  

� de Criteria Duurzaam Bosbeheer (CDB), van toepassing op alle privé- en openbare bossen in VEN-gebied 

� bestaande beheerplannen in het gebied 

 

3.1 BEHEERDOELSTELLINGEN M .B.T. DE ECOLOGISCHE FUNCTIE  

De ecologische functie is voor een belangrijk aandeel van de bossen van ANB in Merelbeke de hoofdfunctie. 

Rekening houdend met de lokale omstandigheden en potenties wordt als globale doelstelling vooropgesteld de 

ecologische waarde van het bos te behouden en waar mogelijk te versterken. Hierbij wordt zoveel als mogelijk 

uitgegaan van de aanwezige potenties op het terrein en van natuurlijke processen om het beoogde doel te bereiken. 

Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar inheems gemengde bossen met geleidelijke overgangen naar open ruimte. 

ANB onderscheidt permanente open plekken en tijdelijke open plekken welke weer mogen verbossen. Naast bossen 

en open plekken in de bossfeer bestaat ook een belangrijk aandeel van de ANB-bestanden uit open plekken buiten 

de bossfeer. Deze open plekken maken eveneens deel uit van het bosbeheerplan aangezien zij op macroschaal 

open plekken zijn in het boscomplex.  

 

3.1.1 ALGEMENE DOELSTELLINGEN 

3.1.1.1 BOSSEN 

Volgende bosdoeltypes (Cornelis et al., 2009) worden in dit studiegebied nagestreefd voor de bossen van ANB (zie 

kaart 3.1): 

� Eiken-Beukenbos (corresponderend met habitattypes 9120 (Atlantische zuurminnende beukenbossen met 

Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei) en 9130 (Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum)): 

belangrijk aandeel beuk, vaak ook zomereik, gewone es komt amper voor; typische soorten in de kruidlaag 

zijn: adelaarsvaren, lelietje-van-dalen, valse salie, gladde witbol, … 

� Essen-Eikenbos (corresponderend met habitattypes 9120 (Atlantische zuurminnende beukenbossen met 

Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei) en 9130 (Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum): 

aspectbepalende soorten zijn zomereik, gewone es, soms beuk of gewone esdoorn; opvallende 

voorjaarsflora: bosanemoon, gele dovenetel, gewone salomonszegel, wilde hyacint, …  

� Essen-Elzenbos (habitattype 91E0 (Alluviale bossen)): vochtig, voedselrijk bos met als soorten: grote 

brandnetel, vlier, gewone berenklauw, kruipende boterbloem, slanke sleutelbloem, speenkruid, 

moerasspirea, pinksterbloem, bosanemoon, gevlekte aronskelk, gewone salomonszegel … 

� Elzenbroekbos (habitattype 91E0 (Alluviale bossen)): nat bos dat in de zomer slechts oppervlakkig 

uitdroogt; zwarte els is de belangrijkste boomsoort; kruiden zijn vaak: wolfspoot, bitterzoet, grote wederik, 

gele lis, … 
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� Dennen-Eikenbos (gedegradeerde vormen van 9120 of 9130): hier meestal onder de vorm van een 

rompgemeenschap van het Dennen-Eikenbos met gewone braam: meest abundante soorten zijn gewone 

braam, brede stekelvaren, smalle stekelvaren; voorkomen van adelaarsvaren, wilde kamperfoelie en 

gewone salomonszegel wijst op potenties richting Eiken-Beukenbos. 

Hierbij moet ter volledigheid vermeld worden dat plaatselijk populier of naaldhout een belangrijk aandeel van het 

bestand blijft innemen. Zie verder. 

  

foto: links: Elzenbroekbos (bestand 6b Heilig Geestgoed); rechts: Eiken-Beukenbos (bestand 5e Bruinbos) 

 

In de Makegemse bossen streeft ANB op twee à drie planperiodes naar een percentage van 100% inheems 

gemengd bos, met uitzondering van enkele kleinere naaldhoutbestanden die bewaard worden om redenen van 

instandhouding van regionaal belangrijke soorten, internationaal belangrijke soorten, roofvogels en zo mogelijk als 

rustzones voor boommarter.  

Onderstaande tabel geeft de huidige percentages inheems gemengd bos aan per eigenaar (cf. paragraaf 2.3.2.1): 

Eigenaar Percentage inheems gemengd 

ANB 31% 

Gemeente Merelbeke 12% 

Provincie Oost-Vlaanderen 16% 

Privé 18% 

Totaal 22% 

Voor de bossen van ANB is ook nog het vermelden waard dat nog 2% van de bosoppervlakte onder de noemer 

inheems homogeen bos valt. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de exote of exoot/inheemse bestanden van ANB die in aanmerking 

kunnen komen voor omvorming tot inheems gemengd bos.  

Bestand Oppervlakte Samenstelling Soort 

1a 2,41 exoot/inheems populier 

2a 3,60 exoot/inheems populier 

5c  3,50 exoot lork + Amerikaanse eik 

5e 3,23 exoot/inheems Amerikaanse eik 

5g 0,44 exoot douglasspar 

5i 1,28 exoot Amerikaanse eik 
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Bestand Oppervlakte Samenstelling Soort 

5j 1,17 exoot Amerikaanse eik + lork 

5k 0,42 exoot opslag Amerikaanse eik 

5n 2,09 exoot/inheems populier 

6c, 6e 5,90 exoot/inheems Amerikaanse eik 

6f 0,90 exoot populier 

Rekening houdend met bovenstaande tabellen wordt binnen de planperiode een streefdoel van 75% inheems 

gemengd bos haalbaar geacht. Op langere termijn is het de bedoeling dit aandeel verder te laten evolueren tot 

100%.  

Er wordt verwezen naar hoofdstuk 4.2 waar meer in detail weergegeven wordt welke bestanden zullen omgevormd 

worden en op welke manier. 

 

In dit beheerplan voorziet het ANB bosuitbreiding op volgende plaatsen: 

� Het grasland naast bosbestand 2a aan de Poelstraat zal spontaan verbossen tot een essen-elzenbos 

(bestand 2b: 1,07 ha). 

� Bestand 5a (1,77 ha) aan het Bruinbos (op heden landbouwgrond) zal deels (+/- 0,75 ha) bebost worden. 

 

 

3.1.1.2 OPEN PLEKKEN 

Algemene doelstelling 

Open plekken hebben een grote natuurwaarde, zowel voor fauna als voor flora. Vandaar wordt in openbare bossen 

gestreefd naar een oppervlakte aan open plekken en/of gradiënten van minimum 5% en maximum 15% van de 

totale bosoppervlakte. Enkel open plekken die onder het Bosdecreet vallen, kunnen meegeteld worden. 

Voor het gehele beheerplan zou volgens de CDB 5% van de totale oppervlakte moeten bestaan uit natuurlijk 

beheerde open plekken. Deze totale oppervlakte is de oppervlakte die onder het bosdecreet valt, 267 ha en 77 a. De 

nagestreefde oppervlakte is dan 13,39 ha voor het gehele beheerplan. 

Voor openbare bossen legt de beheervisie van ANB de lat nog iets hoger en wordt er gestreefd naar 5 tot 15% 

open plekken. Aangezien de oppervlakte openbaar bos binnen het plangebied 128,25 ha bedraagt, ligt de 

streefoppervlakte aan open plekken en/of gradiënten tussen de 6,41 ha (5%) en 19,24 ha (15%).  

Onderstaand worden de specifieke doelstellingen van de open plekken aanwezig in het studiegebied besproken. 

Verderop wordt een overzichtstabel weergegeven. 

 

Doelstellingen Bruinbos – Heilig Geestgoed 

Open plekken in bos met ‘heidevegetaties’ 

In het Bruinbos zijn duidelijk enkele heiderelicten aanwezig. Bestand 5p (+/- 1 ha) en deels bestand 5o kunnen als 

degradeerde heide beschouwd worden. Het is een sterk gedegradeerd heidebestand door de massale aanwezigheid 

van jonge opslag en adelaarsvaren. De huidige oppervlakte voldoet niet aan de minimale vereiste voor een goed 

ontwikkelde heidevegetatie (5ha). Daarom zal de bestaande open plek uitgebreid worden tot aan het ven in het 

noorden (5o) en tot nabij de (beschaduwde) poel in het oosten. Een reële oppervlakte in het Bruinbos is ongeveer 3 

ha waar de randeffecten al veel minder een rol zullen spelen dan bij kleinere open plekken. Aan de randen van deze 

open plek wordt er gestreefd naar een mantelzoomvegetatie. Deze open plek zal een mozaïek van droge 

heidevegetaties, schraal grasland, bremstruweel en venvegetaties omvatten. Jonge opslag en adelaarsvaren zal 
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onder controle gehouden moeten worden: max. 20% (waarbij voldoende aandacht moet gaan naar 

structuurdiversiteit en aanwezigheid van hazelworm, dus een gefaseerd beheer).  

Daarnaast zal ook bestand 5f hersteld worden als open plek (0,72 ha). Dit bestand is een voormalig kapvlakte waar 

opslag vrij spel kreeg. Aan de rand van dit bestand komt ook struikhei (Calluna vulgaris) voor. Hier wordt een 

verhouding van ongeveer 30% opslag ten opzichte van kruidachtige vegetatie beoogd gedurende de planperiode. 

 

Water 

Er zijn kleinere poelen aanwezig in bestand 5d, bestanden 5o en 5q omvatten grotere poelen. Er worden geen 

bijkomende poelen aangelegd in het Bruinbos. De bestaande waterpartijen worden wel behouden. De poelen in 

bestand 5d en de poel in 5q zijn allen ‘vuursalamanderpoelen’ en dienen aldus beschaduwd te blijven. 5q is 

voorlopig nog in goede staat, in bestand 5d wordt best een ruiming voorzien. Poel 5o is een zeer waardevol ven met 

typische ven(oever)vegetatie als doelstelling, hier zou ervoor gezorgd moeten worden dat de opslag onder controle 

gehouden wordt.  

Ook wat de waterpartijen in het Heilig Geestgoed betreft, is het belangrijk een onderscheid te maken in het type van 

poel (‘kamsalamanderpoel’ of ‘vuursalamanderpoel’) . Met uitzondering van de poel in 6n en de ‘waterviolierpoel’ op 

de grens van 6i zijn de poelen allemaal in het bos gelegen en komen vooral ten goede van vuursalamander. Open 

poelen, zoals in bestand 6n, hebben meer lichtinval en zijn meer geschikt voor kamsalamander. In het poelenplan 

van Merelbeke wordt aangehaald dat deze poel te lijden heeft onder vervuild en vermest water. De poel op de grens 

met privébestand 1d is een waardevolle poel met veel waterviolier, gele waterkers, pinksterbloem, enz. Deze poel 

wordt best beheerd in het teken van kamsalamander en oever- en watervegetatie. Een partiële ruiming en af en toe 

verwijderen van opslag is hier prioritair.  

In bestand 6q (voorheen beheerd door Natuurpunt) zullen twee extra poelen aangelegd worden. 

 

foto: poel op grens met privébestand 1d met overvloedige aanwezigheid van waterviolier 

 

Doelvegetaties van de gebufferde en stilstaande poelen en sloten in dit plangebied zijn: 

Associatie van fijn hoornblad; associatie van witte waterlelie en gele plomp; (watergentiaanassociatie); associatie 

van paarbladig fonteinkruid; associatie van waterviolier en kransvederkruid; associatie van waterviolier en 

sterrekroos, waaronder rompgemeenschappen met aarvederkruid van de fonteinkruidklasse, rompgemeenschap 

met brede waterpest en verbond der kleine fonteinkruiden. 

Associatie van stomp vlotgras, watertorkruidassociatie, rompgemeenschap met holpijp van de rietorde, 

rompgemeenschap met blaartrekkende boterbloem van de tandzaadklasse/rietklasse. 
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Open plekken met grazige vegetatie 

Hieronder vallen bestanden 6n, 6o, 6q en 6s dewelke een hooilandbeheer kennen (en later vermoedelijk hooiweide).  

Onder de doelvegetaties voor grazige delen behoren glanshavergrasland, moerasspirearuigte, droge boszoom met 

zevenblad en lokaal droog (hei)schraal grasland of droog struisgrasgrasland.  

 

foto: glanshavergrasland tussen Bruinbos en Heilig Geestgoed 

 

Bosranden en zomen 

De onderlinge verbinding tussen open plekken en geleidelijke overgangen van bos naar open ruimte zijn van groot 

belang. Doelstelling is dan ook om hierop in te spelen door middel van golvende bosranden langs de open plekken 

en als corridor om open plekken onderling te verbinden: langs onder andere de Van Miegroetdreef en in de richting 

van de graslanden tussen het Bruinbos en het Heilig Geestgoed.  

Mogelijke bosrandvegetaties zijn associatie van dauwbraam met marjolein, associatie van hengel en witbol, 

rompgemeenschap met adelaarsvaren van de klasse van de gladde witbol en havikskruiden / klasse van heischrale 

graslanden; rompgemeenschap met brem van de klasse der droge heiden; wormkruidassociatie; heggedoornzaad-

associatie; associatie van look-zonder-look en dolle kervel (subassociatie met geel nagelkruid); zevenbladassociatie; 

associatie van sleedoorn en eenstijlige meidoorn (subassociatie met gelderse roos).  

Delen van bestand 6a (jonge aanplant) bestaan uit een grazige vegetatie. In de noordwestelijke hoek wordt eerder 

een moerasspirearuigte als doel gesteld. Ook tussen de twee aangeplante blokken is een strook aanwezig die als 

ruigte zal beheerd worden. De overige grazige gedeelten van 6a vormen zoomvegetaties langs de boswegen. 

Voor de open zones in bestand 6k staat het behoud van de reuzenpaardestraat als doelstelling voorop (doeltype: 

randen van essen-elzenbos met goudveil en reuzenpaardenstaart). 

Tot slot zijn nog bestanden Bruinbos 5r en Heilig geestgoed 6t te vermelden als open plekken. Bruinbos 5r is een 

deel van de Vanmiegroetdreef (deel buiten het bos): deze dreef werd recent heraangeplant met zomereik. Bedoeling 

is om een gelijkvormige en gelijkjarige dreef te verkrijgen.  

De dreef van Heilig geestgoed 6t zal heraangeplant worden. Dit komt ten goede van onder andere vleermuizen en 

vuursalamander. Er wordt geopteerd voor eik of beuk in een ruim plantverband (10 à 15 meter). 
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foto: links: bosrand met zoom- en mantelvegetatie langsheen jonge aanplant (bestand 6a); rechts: voormalige dreef 

aan Zoete Zonde die heraangeplant zal worden met een inheemse boomsoort (Heilig Geestgoed 6t)  

 

 

Doelstellingen graslanden Melsen  

Doelstelling voor deze graslanden is glanshavergrasland/dottergrasland met doornstruwelen en twee 

kamsalamanderpoelen. Indien beslist wordt om de percelen als hooiweide (maaien + nabegrazing) in gebruik te 

nemen bij voldoende verschraling moet er (minstens aan de zuidzijde) een afrastering rond de poelen zijn om ze te 

vrijwaren van begrazing. Momenteel worden deze graslanden enkel gehooid.  

Ter vervolmaking van het poelennetwerk “kamsalamander” zullen nog twee nieuwe poelen aangelegd worden. 

 

Doelstellingen open plekken in overige bosplaatsen 

Bestand 5a, nu nog landbouwgebied, zal grotendeels ingericht worden als hoogstamboomgaard en kan daarom mee 

beschouwd worden onder de open plekken.  

De akker in de Kastijdestraat (7b) wordt gebruikt om niet-verontreinigd slib en maaisel te deponeren dat ingeploegd 

wordt vooraleer het (jaarlijks) ingezaaid wordt met akkerkruiden. Doelstelling is om overwinterende vogels van 

kleinschalig cultuurlandschap van wintervoedsel te voorzien en de overleving te verbeteren. Aandachtssoorten zijn 

onder andere ringmus, patrijs, kneu, gorzen, groenling, distelvink, tortelduif. Vegetatief heeft het bestand als 

doeltype ‘pioniers(akker)vegetatie hoofdzakelijk bestaande uit eenjarigen’. Het gaat om pioniers gebonden aan matig 

voedselrijke gronden zoals grote en bleke klaproos, blauwe korenbloem, grote windhalm, oot, dreps, duist, 

kamillesoorten, akkerviooltje, … Doelvegetaties zijn vegetaties van wintergraanakkers en zomergraanakkers van 

basenarme gronden; diverse rompgemeenschappen van het windhalmverbond; associatie van ruige klaproos; 

associatie van hanenpoot. 

Bestand 10c is een open plek aan de vallei van de Molenbeek/Gondebeek en mag verruigen tot een 

moerasspirearuigte. 
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Overzicht doel(habitat)types open plekken  

Onderstaande beschrijving is grotendeels gebaseerd op Geert Sterckx & Desiré Paelinckx (2004)1. 

� Venoevervegetaties (3130: Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de 

Littorelletalia uniflora en/of de Isoëtes-Nanojunctea): Dit is een uiterst zeldzaam habitat in Vlaanderen en 

wordt omschreven als in en rond mesotrofe waters en pioniersgemeenschappen op oevers van vijvers en 

andere nutriëntenarme standplaatsen op natte bodems, zowel in heiden, duinvalleien als bosranden. 

� Droge heide en bremstruweel (4030: Droge Europese heide): Droge heidevegetaties bestaan uit formaties 

van altijdgroene dwergstruiken, gedomineerd door struikhei. De aspectbepalende laag is vaak niet hoger 

dan 1 m. Plaatselijk kunnen dennen of struweel aanwezig zijn. In deze halfnatuurlijke vegetaties spelen 

mossen en korstmossen een belangrijke rol. De vegetatiestructuur hangt sterk af van het gevoerde beheer 

en de tijd die sindsdien is verstreken en van de ouderdom van struikhei. De gemeenschappen kunnen 

zowel soortenarm als soortenrijk zijn. Grasachtige planten hebben steeds een gering aandeel in goed 

ontwikkelde heiden. Pijpestrootje is meestal aanwezig maar treedt doorgaans niet dominant op. 

Bremstruwelen hebben een sterk afwijkende structuur en behoren strikt gezien tot een ander natuurtype. 

Aangezien ze vaak in complex met heidevegetaties voorkomen, worden ze opgenomen als onderdeel van 

de droge heide. Het zijn 1 à 2 m hoge, door brem gedomineerde struwelen, vaak met een open structuur. 

Struikhei is bijna altijd aanwezig en vaak co-dominant, waarbij de heidestruiken groter worden dan 

gewoonlijk onder invloed van de stikstof in de wortelknolletjes van brem. Soorten zoals zomereik en ruwe 

berk zijn vaak aanwezig in de kruid- of struiklaag en duiden op de overgang naar eiken-berkenbos. In 

andere struwelen vindt men soorten van heischraal grasland zoals schermhavikskruid, biggenkruid, 

gewone veldbies en gewoon struisgras. Deze struwelen kunnen ook voorkomen in verruigde graslanden 

en diverse boszomen in het zandgebied. 

� Heischrale graslanden (6230: Nardusgraslanden): voedselarme, meestal zure lemige zandbodems waarin 

grassen domineren, maar kruiden en dwergstruiken eveneens talrijk aanwezig zijn. In vergelijking met 

soorten van droge heide, prefereren soorten van heischrale graslanden meer gebufferde bodems met een 

iets hogere pH, met daaraan gekoppeld een lager aluminiumgehalte en een hogere basenbezetting. 

Buffering gebeurt door bodemdeeltjes met een bufferende werking zoals leem of door toevoer van 

calciumionen via kwelwater. Heischrale graslanden ontstaan vaak door het maaien, betreden, beweiden, 

plaggen afbranden of verstoren van heidevegetaties. Afhankelijk van de bodemvochtigheid komen zowel 

droge als natte typen voor. 

� Moerasspirearuigtes (6430): Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en 

alpiene zones) 

� Glanshaverhooilanden (6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis): Glanshaverhooilanden bestaan uit hooilanden met een uitbundig bloeiaspect met veel 

composieten en schermbloemigen. Ook hooiweiden komen voor. Er is een grote variatie aan 

verschijningsvormen naargelang de standplaats (bodemtype, drainageklasse, voedselrijkdom en eventueel 

overstromingsduur). Er zijn verschillende overgangen naar andere graslandtypen mogelijk, niet alleen 

zoals Kamgrasweiden (Cynosurion) of het Grote vossestaartverbond (Alopecurion), maar ook naar 

Dottergraslanden (Calthion) of meer verruigde graslanden. 

� Pionier(akker)vegetatie 

� Braamstruwelen 

� Doornstruwelen met eenstijlige meidoorn 

                                                                 

1 Geert Sterckx & Desiré Paelinckx (2004), Beschrijving van de Habitattypes van Bijlage I van de Europese 

Habitatrichtlijn 
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� Vuursalamanderpoel: een poel geschikt voor vuursalamander is een (half)beschaduwde poel met helder, 

fris, stromend bron- of grondwater en bevat een sliblaag met bladeren 

� Kamsalamanderpoel: een poel geschikt voor kamsalamander (en andere amfibieën zoals kleine 

alpenwatersalamander, kikkers van het groene kikkercomplex en gewone pad) is lichtrijk en bovendien rijk 

aan ondergedoken en drijvende waterplanten  

 

3.1.1.3 MANTEL-ZOOMVEGETATIES 

De doelvegetaties voor bosranden en zomen werden beschreven in 3.1.1.2. 

Op volgende locaties worden mantel-zoomvegetaties nagestreefd (terug te vinden op kaart 3.1):  

Bosplaats Bestanden Lengte Breedte 
Totale 

oppervlakte 

enkele of 
dubbele 
bosrand 

Aandachtspunten/-soorten 

Boswijk 
4b (straatkant) 90m  

5m 
(mantel) 

0,04 ha 
enkel 

databank autochtone bomen en 
struiken 

4b (bij heraanplanten) 230 m 8 m 0,17 ha enkel  

Heilig 
Geestgoed 

6a 850 m 8 m 0,68 ha  enkel  

6f 200 m 8m 0,16 ha 
enkel 

databank autochtone bomen en 
struiken 

Bruinbos 

Van Miegroetdreef  900 m 8m 0,72 ha 
deel enkel, 
deel dubbel 

 

verbinding 5p met 6a 75m 8m 0,06 ha dubbel  

5n 250 m 8 m 0,20 ha 
enkel 

databank autochtone bomen en 
struiken 

rondom nieuwe open 
plek 

reeds meegerekend met oppervlakte open 
plek 

 

Ganzendam 8b  670 8 0,53 ha enkel  

Melsen 9a 380 8 0,30 ha enkel  

Poelstraat 2a 480 m 8 m 0,38 ha enkel  

Langs grote open plekken of waterpartijen wordt er ook gestreefd naar de creatie van een overgangsvegetatie. In 

deze gevallen is de oppervlakte hiervan mee opgenomen in de oppervlakte van de open plek zelf.  

De resterende oppervlakte mantelzoomvegetatie bedraagt dan ongeveer 4,21 ha. 

 

3.1.1.4 DOOD HOUT 

Het aandeel dood hout in de bossen van ANB komt dicht in de buurt van de CDB-doelstelling van 4% dood 

houtvolume. Er vanuit gaande dat het aandeel staand dood hout ongeveer gelijk is aan het aandeel liggend dood 

hout bestaat momenteel 3,57% van het volume uit dood hout (gemiddelden voor de totale ANB-bosoppervlakte, 

open plekken niet meegerekend): 

Eigenaar 
Volume staand 

dood hout 
(m³/ha) 

Volume levend 
hout (m³/ha) 

Aandeel staand 
dood hout (%) 

Aandeel dood 
hout (%) 

ANB 7,03 380,33 1,82 3,57 

 

Vanwege het grote ecologische belang van een voldoende aandeel dood hout zowel staand als liggend, van 

voldoende dikte en van verschillende soorten, zal gestreefd worden naar een hoger percentage dood hout.  
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Bij afwezigheid van actieve ingrepen kan verwacht worden dat het aandeel over de planperiode met 1 à 1,5% zal 

toenemen (windworp, zonnebrand, bliksem- en stormschade, …). Tegen het einde van de planperiode zou dus in 

principe de doelstelling van 4% gehaald moeten zijn. 

Wanneer de bosplaatsen die het belangrijkst zijn voor vuursalamander (Bruinbos, Heilig Geestgoed, Luisdonk) meer 

in detail bekeken worden, geeft dit volgende resultaten: 

Bruinbos 

Uit de dendrometrie-opnames blijkt dat het aandeel levend hout in het Bruinbos ongeveer 415m³/ha bedraagt en het 

aandeel staand dood hout 13m³/ha. Er van uitgaande dat het aandeel liggend dood hout ongeveer even veel is dan 

het aandeel staand dood hout dan geeft dit een percentage van 6% dood houtvolume. Wat de verdeling van het 

liggend dood hout betreft werden hoge aandelen van alle dikteklassen aangetroffen. 

Heilig Geestgoed 

Het aandeel levend hout in het Heilig Geestgoed bedraagt volgens de berekeningen van de dendrometrie 

inventarisaties ongeveer 554m³/ha. Het aandeel staand dood hout 14m³/ha. Dit levert een geschat percentage van 

5% dood hout. Wat de verdeling van de dikteklassen van het liggend dood hout betreft werden hoge aandelen van 

alle dikteklassen aangetroffen. 

Luisdonk 

In het Luisdonk werden geen staande dode bomen aangetroffen in de bosbouwproefvlakken, wat uiteraard niet 

betekent dat er geen staand dood hout aanwezig is in heel het Luisdonk. Het liggend dood hout werd vooral 

ingeschat in de klasse ‘dun’ (tussen 20 en 60 cm omtrek). 

Deze bovenvermelde bossen zijn de oudste en de grootste van de ANB-bossen in het studiegebied. Het is ook daar 

dat de grootste concentraties vleermuizen en spechten (zwarte specht, middelste bonte specht) zich bevinden. Er 

zijn in deze bossen ook nog enkele bestanden met dikke populieren aanwezig. Met uitzondering van de buitenste 

rand zullen deze behouden blijven en zullen ze bijdragen aan de toekomstige aandeel dik staand dood hout en 

kunnen ze fungeren als potentiële nestlocatie voor spechten. Verspreid over de planperiode en het plangebied zullen 

kleinschalig en gefaseerd enkele dikke Amerikaanse eiken geringd worden, wat ook de spechten, vleermuizen, 

doodhoutkevers, fungi, … ten goede zal komen. Oude beuken en inlandse eiken mogen oud worden en sterven op 

stam (zolang ze geen gevaar opleveren). 

De volumes dode (staande) bomen per bestand en per bosplaats kunnen teruggevonden worden in de 

dendrometriefiches in bijlage 2.3 en in de tabel in bijlage 2.3.2.2.   
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3.1.1.5 RUIMTEBALANS 

Bovenstaande doelstellingen worden samengevat in onderstaande tabel. 

 Openbare bossen Privébossen 

 Huidige toestand Doelstelling  Huidige 
toestand 

Doelstelling 

Inheems 
gemengd bos 

ANB: 31% 

Merelbeke: 12%  

Provincie: 80% 

ANB: 75% 

Merelbeke: 75% 

Provincie: 100% 

18% +/- 50% 

Gradiënten en 
bosranden 

/ ANB: 4,21ha 

Gemeente: 2,34 

Provincie: 1 ha 

-/ 3,43 ha 

Open plekken 
en 
natuurgericht 
beheer 

ANB: 4,35 ha 

Gemeente: 
1,83ha 

Provincie: 5,55 ha 

ANB: 6,82 ha 

Gemeente: 1,83 

Provincie: 5,55 ha 

3,23 ha 3,23 ha 

Dood hout ANB: 3,57 % 

Merelbeke: 2,81% 

Provincie: 2,67 % 

ANB: 5% 

Merelbeke: 4% 

Provincie: 4% 

1,74 % 3,48%  

 

Tegen het einde van de planperiode zal ongeveer 75% van de ANB-bossen bestaan uit inheems gemengd loofhout. 

ANB streeft naar 100% inheems gemengd bos over nog eens 1 à 2 planperiodes.  

ANB zal op het einde van de planperiode een percentage open plekken kennen van ongeveer 8,5%.  

Het aandeel dood hout kan ingeschat worden als zijnde 5% tegen het einde van de planperiode. 

 

 

3.1.2 SOORTGERICHTE DOELSTELLINGEN 

3.1.2.1 NA TE STREVEN SOORTEN 

Fauna 

De kamsalamander en verschillende vleermuizensoorten (gewone baardvleermuis, meervleermuis, rosse vleermuis, 

franjestaart, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis en laatvlieger) genieten een beschermd statuut en 

worden vooral teruggevonden in bestanden van ANB.  

Er dient in het studiegebied ook rekening gehouden te worden met andere doelsoorten zoals de vuursalamander, 

hazelworm, vogelsoorten en andere. 

Concreet komen uit hoofdstukken 1 en 2 volgende soorten naar voren als belangrijkste doelsoorten: 

� zoogdieren: alle vleermuissoorten, boommarter 

� vogels: wespendief, havik, boomvalk, ransuil, bosuil, nachtegaal, fluiter, bonte vliegenvanger, middelste 

bonte specht, zwarte specht, kleine bonte specht, matkop, glanskop 

� amfibieën: vooral kamsalamander en vuursalamander; doch alpenwatersalamander, vinpootsalamander, 

kleine watersalamander, gewone pad, groene kikker, bruine kikker en meerkikker zijn ook doelsoorten. 
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� reptielen: hazelworm 

Deze lijst is niet limitatief, doch deze soorten zullen de belangrijkste invloed hebben op de beheermaatregelen. 

 

Amfibieën  

Uit de paddenoverzetacties van de voorbije jaren kan afgeleid worden dat vooral aan de Makkegemstraat en Zink 

(bron: HYLA-databank, paddenoverzet) een omvangrijk aantal amfibieën voorkomt waaronder de beschermde 

kamsalamander, daarom is het wenselijk om deze straten verkeersluw te houden van 15 februari tot 1 april. Ook bij 

de terugtrek is verkeersluwte aangewezen. De meeste vuursalamanders verlaten de poel in de tweede helft van juli. 

Kamsalamander trekt naar winterverblijfplaats (droge en vochtige bossen met veel dood hout) vanaf tweede helft 

augustus (bron R. Jooris). Het al dan niet verkeersluw maken of knippen van de wegen is een beslissing die de 

gemeente Merelbeke moet nemen. 

De aandachtszone voor kamsalamander strekt zich uit van de Makkegemstraat (met een deel ten westen ervan in 

het Makegembos), over de graslanden van Melsen tot een groot deel van het Heilig Geestgoed (met name ANB-

bestanden 9a-9d, 6d, 6f, 6g, 6i, 6m-6q en privébestanden 1b-1d en deels 12d en 12f). 

Naast de vuur- en kamsalamander zijn ook de andere amfibieën doelsoorten: alpenwatersalamander, 

vinpootsalamander, kleine watersalamander, gewone pad, groene kikker, bruine kikker en meerkikker. 

Voor al deze amfibieën is de doelstelling het in stand houden van de geschikte leefgebieden in het plangebied en het 

verbeteren van gedegradeerde leefgebieden. Naast onderhoud en verbetering van bestaande leefgebieden is ook 

de toename ervan ter verbetering van het poelennetwerk een doelstelling. Concreet zullen er in ANB-gebied vijf 

nieuwe poelen aangelegd worden waarvan twee in de graslanden van Melsen, een poel in het grasland 6n tussen 

Bruinbos en Heilig Geestgoed en twee poelen in bestand 6q. 

In de beheermaatregelen wordt een gepast beheer voor de poelen weergegeven, maar ook voor de omringende 

bos/graslandzone waar specifieke maatregelen ten behoeve van amfibieën genomen worden. Dit zal verder in dit 

beheerplan de ‘voorzichtigheidszone’ genoemd worden. Zie maatregelen voor meer gedetailleerde info. 

 

Zoogdieren 

Vleermuizen: 

Alle vleermuissoorten zijn beschermd en dus doelsoorten. 

Doelstellingen ten behoeve van vleermuizen zijn: 

� een vleermuisvriendelijk bosbeheer met aandacht voor: 

� Keuze van te kappen bomen: Bij het kappen van bomen dient goed overwogen te worden welke 

bomen(soorten) precies gekapt zullen worden. Uit verscheidene onderzoeken blijkt immers dat 

bv. Amerikaanse eik en acacia vaak door o.a. gewone grootoorvleermuis, watervleermuis en 

rosse vleermuis, maar ook door franjestaarten en watervleermuizen wordt gebruikt als 

verblijfplaats. Ook al blijven zomereik en gewone beuk voor een aantal vleermuissoorten de 

meest interessante boom, toch mag het belang van enkele exoten niet worden onderschat. 

� tijdstip van kappingen/beheerwerken: Verstoring beperken door kappingen bij voorkeur tussen 

15/9 en 15/10 en op de tweede plaats tussen 15/3 en 15/4 (hier aandacht voor broedvogels, 

uilen en spechten) uit te voeren. Indien de bomen paarverblijven blijken te zijn dan tussen 15/10 

en 15/11 

� instandhouden, verbeteren of creëren van een geschikt leefgebied d.m.v.: 

� kleinschalige kappingen (bv. hakhoutbebeer) en het creëren van kleine open plekken creëert een 

geschikt jachthabitat voor vleermuizen (in de bestanden 5k, 1a, 2a en 8a). 
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� het behouden en creëren van bospoelen is niet alleen voor amfibieën maar ook voor 

vleermuizen belangrijk. Onder andere de poel in bestand 6i is van belang voor vleermuizen.  

� de aanleg en het beheer van brede bosranden  

� het toepassen van een ecologisch graslandbeheer op de weilanden grenzend aan bos gezien dit 

zorgt voor een groter insectenaanbod. 

� tegengaan barrière-effect grote wegen door middel van hop-overs voornamelijk van belang aan 

de Hundelgemsesteenweg ter hoogte van Heilig Geestgoed (gemeentelijke bevoegdheid) 

� verschillende vleermuissoorten zijn lichtschuw en vermijden verlichte plaatsen. Daarom dient 

verlichting in de omgeving van en tussen verblijfplaatsen en jachtgebieden zo veel mogelijk 

vermeden te worden (gemeentelijke bevoegdheid) 

 

Andere zoogdieren 

Doelstellingen: 

� aangepast bosbeheer d.m.v. een aangepaste schoontijd voor boommarter tot 1/9 

� structuurrijke bossen en ecologische soortenrijke graslanden met de tussenliggende overgangen en 

verbindingen 

� verlagen van het barrière-effect van wegen door snelheid te beperken of verkeersintensiteit te verlagen. Dit 

komt onder andere ten goede voorde kleine zoogdieren zoals (haas, konijn, egel, bunzing, vos en 

recentelijk ook boommarter). (gemeentelijke bevoegdheid) 

� onder controle houden van groot wild indien de noodzaak zich stelt 

 

Vogels: 

doelstellingen: 

� behoud van oude eiken-beukenbossen is van belang voor o.a. fluiter, middelste bonte specht en kleine 

bonte specht, groene specht, zwarte specht, bosuil. 

� het aanbrengen en vrijwaren van kleine landschapselementen zoals knotwilgen, (oude) boomgaarden of 

individuele (oude) fruitbomen, houtkanten, kleine bosjes en ecologisch graslandbeheer… komt ten goede 

voor verschillende soorten zoals houtsnip, steenuil, matkop, goudvink, nachtegaal, wielewaal…. Vooral in 

de bestanden 9a, 9b, 9c en 9d tussen Heilig Geestgoed en Bruinbos is dit van belang. 

� aanleg en instandhouding van brede boszomen, kleinschalig akkerland waar nog wat plaats is voor natuur 

komen ten goede voor verschillende soorten zoals zomertortel. 

� behoud van hooilanden, enkele graanakkers die niet of gedeeltelijk worden geoogst... om ervoor te zorgen 

dat roofvogels en uilen voldoende voedsel kunnen vinden in het gebied. Vooral de aanwezigheid van 

muizen is voor deze soorten belangrijk. 

� geschikte broedbiotopen voortbrengen voor vogelsoorten (zoals. goudvink) door hakhoutbeheer:  5k, 6b, 

1a, 2a, 8a. 

� behouden van enkele naaldhoutbestanden (deel van bestand 5c) aangezien soorten zoals zwarte mees en 

kuifmees gebonden zijn aan naaldhout.  

� bestanden waar wespendief klassiek broedt (welke bestanden?): geen of aangepaste kleinschalige 

exploitatie met aangepaste voorwaarden (schoontijd 1/3 tot 31/7) 
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Hazelworm: 

doelstellingen 

� behoud, verbetering en uitbreiding van de bestaande habitats: (vooral de open plek in het Bruinbos is een 

belangrijke locatie voor hazelworm, maar ook graslanden Melsen, en dreef Luisdonk) door middel van een 

aangepast bosbeheer: 

� werken gebeuren bij voorkeur kleinschalig en gefaseerd – niet egaal en homogeen de 

vegetatiesuccessie in 1 keer terugdringen, maar vluchthoekjes laten bestaan en houtstapels 

achterlaten in een diverse mozaïek met veel structuurvariatie / beste periode is juli. 

� structuurvariatie verhogen 

� geleidelijke overgangen van open weiland naar bos, via zoom- en mantelvegetaties 

 

Vlinders: 

� beheer en ontwikkeling van lichtrijke brede bosranden  

� toename van de soortenrijkdom (en dus bloemrijkheid) van de graslanden door toepassen van een 

verschralend beheer  

Ook bijen, sprinkhanen, libellen, spinnen en zo meer profiteren van goed ontwikkelde heide, graslanden, 

vennen/poelen, bossen, bosranden, … 

 

 

Flora 

In de bestanden 5f, 5p, 5j, deels 5c, deels 5l en deels 5i wordt de heidevegetatie terug in stand gebracht door het 

aanleggen van open plekken en plaggen voor heideherstel. Doelsoorten zijn struikheide, tweenervige zegge, brem. 

Ten behoeve van de soortenrijkdom in de graslanden wordt gewerkt met een aangepast maaibeheer (minder 

abundantie van grassen, meer van bloemen). 

Het cyclisch kappen van de hakhoutlaag (in de bestanden 5k, 6b, 1a, 2a en 8a) zorgt voor een cyclisch weerkerende 

lichtfase in het bos, die gunstig is voor de ontwikkeling en uitbreiding van voorjaarsbloeiers. De voorjaarsflora kan 

immers profiteren van de tijdelijke grotere lichtinval, hogere temperatuur en betere strooiselvertering. Doelsoorten 

zijn onder andere: eenbes, gevlekte aronskelk, bosanemoon, gele dovenetel, boshyacint, grote muur, gewone 

salomonszegel, … In functie van de voorjaarvegetatie worden verscheidene rustgebieden aangeduid en wordt de 

schoontijd aangepast. 

Door het beheer van de poelen (in bestanden 3c, 3e, 3d, 4a, 5q, 5o, 6a, 6o en 6i) worden oever- en poelvegetaties 

nagestreefd. Het ven in het Bruinbos is zeer waardevol en bevat een aantal zeldzame soorten. Doelsoorten zijn hier 

veenmossen, zonnedauw, moerasvaren, zeggesoorten, … Op een aantal plaatsen komt waterviolier voor, een 

indicator voor kwel. Ook dit is een doelsoort. Reuzenpaardenstaart, eveneens een indicator van kwel, wordt 

aangetroffen in bestand 6k. Machinaal beheer dient met de nodige omzichtigheid te gebeuren. 

Ook de paarse schubwortel in bestand 1a is het vermelden waard. De bomen waarop deze soort parasiteert dienen 

behouden te blijven. 
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3.1.2.2 EXOTEN 

Potentieel invasieve soorten 

Amerikaanse eik is de belangrijkste exoot in de domeinbossen waarvan veel volwassen exemplaren voorkomen. 

Amerikaanse vogelkers, pontische rododendron en Japanse duizendknoop komen slechts beperkt voor.  

 

Amerikaanse eik 

Vooral in het Heilig geestgoed is deze soort sterk aanwezig, hoofdzakelijk in de vorm van dikke oude bomen. De 

soort vormt daar overwegend geen probleem (zeer beperkte verjonging) wegens de lage lichtinval op de bodem. 

Onder controle houden is hier dus de voornaamste doelstelling. Voorts komt Amerikaanse eik ook veel voor in het 

Bruinbos en Boswijk; het gaat hier voornamelijk om jongere exemplaren. 

Binnen de planperiode wordt er periodiek (om de vijf jaar) en kleinschalig (zonder het lichtregime abrupt of manifest 

te wijzigen) geringd. De dikke exemplaren blijven staan om bij te dragen aan het aandeel dik staand dood hout. 

 

Amerikaanse vogelkers 

Deze soort heeft in de bossen van Merelbeke slechts een beperkte verspreiding. Er wordt niet verwacht dat deze 

soort in deze regio de bovenhand zal nemen. 

Doelstelling is dus eerder het onder controle houden gedurende de planperiode en ingrijpen waar nodig.  

 

Pontische rododendron 

Pontische rododendron komt zeer beperkt voor in het Bruinbos. Het kleine aandeel van deze invasieve soort maakt 

bestrijding goed mogelijk. 

 

Japanse duizendknoop 

Komt heel beperkt voor, met name in het grasland 6n. Momenteel breidt de soort op deze plaats niet uit. De soort 

kan best bestreden worden gezien er gevaar is voor verdere verspreiding door toepassen van maaibeheer in het 

bestand. 

 

Andere soorten 

Andere uitheemse soorten die voorkomen in de bossen van ANB zijn fijnspar (Boswijk), lork (Bruinbos), douglas 

(Bruinbos), tamme kastanje (Bruinbos, Heilig geestgoed), Amerikaans krentenboompje (Bruinbos) en laurierkers 

(Bruinbos) als voornaamste soorten. Ook cultuurpopulier vermelden we hier volledigheidshalve. 

Doelstelling is om het aandeel lork in het bruinbos te doen dalen maar een deel van het naaldbos kan wel behouden 

blijven ten behoeve van (roof)vogels, grote sponszwam, … 

Het douglasbestandje in het Bruinbos zal gekapt worden. 

De andere soorten zijn niet sterk aanwezig en zorgen (althans voorlopig) niet voor problemen in het studiegebied. Ze 

worden bij eventuele dunningen benadeeld. 
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3.2 BEHEERDOELSTELLINGEN M .B.T. DE ECONOMISCHE FUNCTIE 

Voor de bossen van ANB binnen dit plangebied is de economische functie ondergeschikt aan de andere functie. 

Economische opbrengst is geen doelstelling op zich, doch eerder een neveneffect van ingrepen ter bevordering van 

de natuurwaarde. 

 

3.2.1 HOUT 

De oude Ferrarisbossen zijn zeer waardevol en worden dus zoveel mogelijk op zichzelf gelaten, mits een adequaat 

veiligheids- en exotenbeheer en af en toe een lichte dunning (zie verder). Daarnaast zijn er in deze bossen enkele 

grotere, eenmalige maatregelen voorzien dewelke een grotere houtopbrengst zullen voortbrengen (zie verder). Er 

zijn eveneens nog enkele hakhoutbestanden aanwezig dewelke in houwen worden opgedeeld en periodiek zullen 

worden afgezet. De houtoogst van deze hakhoutbestanden wordt te koop aangeboden als brandhout. 

Met uitzondering van de groepen- of eindkappen zijn de kappingen die in het plangebied zullen plaatsvinden eerder 

beperkt. De houtopbrengst uit reguliere ingrepen zal dus laag zijn. Zoals bovenstaand vermeld is dit voor ANB ook 

niet de hoofddoelstelling in deze bossen. 

De belangrijkste boomsoorten in de bestanden van ANB zijn:  

Boomsoort Stamtal(N)/ha Grondvlak(m²)/ha Volume (m³) /ha 

Beuk 49 9% 9,34 30% 128,86 34% 

Zomereik 39 7% 6,09 19% 78,35 21% 

Amerikaanse eik 63 11% 6,08 19% 80,25 21% 

Populier (G) 62 11% 2,45 8% 24,03 6% 

Lork (G) 24 4% 2,08 7% 26,09 7% 

Gewone esdoorn 96 17% 1,42 5% 10,58 3% 

Zwarte els 70 13% 1,11 4% 8,18 2% 

Gewone es 53 10% 0,97 3% 9,18 2% 

Volgende kappingen worden voorzien in de domeinbossen tijdens de planperiode: 

� Zuivering in de jonge aanplanten: 6a, 6h, 6k, 6m, 7a, 8b, 9a  

� Eindkap: 4b, 5g, 5k  

� Groepenkap: in 5c, 5i, 5j (totaal +/- 3 ha) 

� Hakhoutkappingen: 1a, 2a, 8a (telkens enkele overstaanders behouden) en kleinschalig in zuidelijk deel 

van bestand 6i in het Heilig Geestgoed 

� Dunningen in andere bestanden, rekening houdend met een aantal ecologische factoren (zie verder tabel). 

Naast bovenstaande ingrepen zal ook hout vrijkomen bij exotenbeheer, bosrandbeheer en veiligheidskappingen. 

Er wordt rekening gehouden met een gemiddelde aanwas van 6 m³/ha/jaar. I 

In onderstaande tabellen worden de bovenvermelde kappingen in detail bekeken. (De dendrometrische gegevens 

per bestand kunnen teruggevonden worden in bijlage 2.3.) 
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Hakhoutkappingen 
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1 a populier (G)/Zwarte els 2,41 1846,98 23,20 124 298 4  0,60 74 

2 a populier (G)/Zwarte els/Gewone es 3,604 1778,21 34,66 280 1008 3  1,20 336 

8 a Zwarte els 0,601 2357,85 32,80 189 114 2 0,30 57 

6 i kleinschalig hakhout         

 

 

Groepen- en eindkappen 

Groepenkappen / eindkappen die zullen plaatsvinden in de domeinbossen gedurende de planperiode zijn: 
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5 c lork (G) 3,5 692,62 36,23 418 1462 1,337 558 open plek 

5 f opslag na kaalkap 0,723       0 0,723 0 open plek 

5 g Douglasspar 0,438 903,84 37,52 421 184 0,438 184 stapelplaats 

5 i Amerikaanse eik 1,279 343,85 24,30 273 349 0,467 127 open plek 

5 j 
Amerikaanse eik/lork 
(G) 1,171 982,44 50,20 579 678 1,171 678 

open plek 

5 k opslag Am. eik 0,42    0 0,42 0 
bestrijding+ 
heraanplant 

      totaal volume 1548 

In totaal komt uit deze kappingen (eenmalig) zo’n 1548 m³ hout vrij. 

 

Zuivering 

Jonge bestanden waarin een zuivering zal gebeuren tijdens de planperiode zijn: 

 

Perceel Bestand 
oppervlakte 

bestand 

5 k 0,416 

6 a 3,65 

6 k 1,02 

6 m  

8 b 4,962 

9 a 0,72 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Er wordt geen rekening gehouden met de opbrengst uit zuiveringen. 
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Dunningen 

Ondanks het feit dat het huidige volume per hectare vaak hoger ligt dan het streefvolume van 450m³/ha, zal in de 

domeinbossen hoogstens de aanwas gekapt worden. Er wordt dus geen ‘dunningsachterstand’ weggewerkt. Dit is te 

wijten aan de ouderdom en aldus de ecologische waarde van de bestanden in hun huidige vorm. Er wordt gerekend 

met een gemiddelde aanwas van 6m³/ha/jaar, dit nog een zeer voorzichtige aanname en dus een onderschatting 

van de werkelijke aanwas in deze domeinbossen.  

In theorie zou er dus uit de domeinbossen (+/- 85 ha bos) over de hele planperiode rekening houdende met een 

aanwas van 6m³/ha/jaar zo’n 10200 m³ hout gekapt kunnen worden. In onderstaande tabel wordt echter de totale 

bosoppervlakte herleid tot de ‘theoretisch exploiteerbare’ bestandsoppervlakte.  

Uit deze oppervlakte werden groepenkappen en kaalkappen reeds geëlimineerd. Ook de jonge aanplanten en 

hakhoutbestanden worden buiten beschouwing gelaten. Bovendien wordt een ‘theoretische voorzichtigheidsbuffer’ in 

rekening gebracht (kaart 3.2.1). Dit is een buffer van 50m rondom poelen en waterlopen waar geen volwaardige 

exploitatie zal plaatsvinden. Wel zijn zeer kleinschalige ingrepen mogelijk zoals bijvoorbeeld een veiligheidskapping, 

af en toe een Amerikaanse eik in hakhout zetten of ringen, meer licht brengen (waar geen schaduw vereist is voor 

vuursalamander), zuivering…  

Er kan besloten worden dat de resterende oppervlakte waar de aanwas zou kunnen geëxploiteerd worden door 

middel van een dunning slechts 21ha bedraagt, dus 33% van de 62ha in principe op heden ‘dunbaar’ domeinbos in 

dit beheerplan of 25% van de totale 85ha bos inclusief hakhoutbestanden, eindkappen en jonge aanplanten. Mede 

met de beslissing om hoogstens de aanwas weg te kappen, en een goede spreiding van de kappingen in tijd en 

ruimte, maakt dit dat er slechts beperkte dunningen zullen plaatsvinden in de betreffende (delen van) bestanden. 
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3 a Beuk/Amerikaanse eik 3,705 137,54 41,35 587 2175 1,70 998 6 120 204 

3 b Beuk/Zomereik 3,253 68,77 21,01 314 1020 0,69 217 6 120 82,8 

3 c Beuk/Zomereik 4,999 137,54 42,03 627 3136 0,60 376 6 120 72 

3 d Zomereik/Gewone esdoorn 5,486 785,95 17,59 181 990 1,00 181 6 120 120 

3 e Zomereik/Beuk 0,972 216,14 30,97 331 322 0,00 / / / 0 

4 a Zomereik/Ruwe berk 3,995 510,87 27,03 269 1073 1,60 129 6 120 57,6 

4 b Zomereik/Amerikaanse eik 0,885 648,41 15,89 163 144 0,48 261 6 120 192 

5 c lork (G) 3,5 692,62 36,23 418 1462 1,64 685 6 120 197 

5 d Zomereik 1,472 913,67 38,15 475 699 0,70 332 6 120 84 

5 e Amerikaanse eik/Beuk 3,229 181,75 36,89 507 1637 1,30 659 6 120 156 

5 h Zomereik/Gewone esdoorn 1,461 854,72 34,47 335 490 0,00 0 0 0 0 

5 i Amerikaanse eik 1,279 343,85 24,30 273 349 0,25 68 6 120 30 

5 j Amerikaanse eik/lork (G) 1,171 982,44 50,20 579 678 0,00 0 0 0 0 

5 l Beuk 1,382 186,66 34,86 494 683 0,33 163 6 120 40 

5 m Beuk/Zomereik/Amerikaanse eik 1,78 216,14 36,73 463 825 0,20 102 6 120 24 

5 n populier (G)/Gewone esdoorn 2,089 1144,54 36,61 380 794 0,80 304 10 200 160 

6 b Zwarte els 0,26       0 0,00 0 0 0 0 

6 c Amerikaanse eik/Beuk 3,035 343,85 47,43 647 1963 0,87 563 6 120 104 

6 d Beuk/Zomereik 0,839 510,87 47,30 598 502 0 0 0 0 0 
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6 e Amerikaanse eik/Beuk 2,866 412,62 48,67 702 2011 0,84 589 6 120 100 

6 f populier (G) 0,899 982,44 50,67 597 536 0,31 185 10 200 62 

6 g Zomereik/Gewone es 0,407 776,13 45,01 576 235 0,14 81 6 120 16,8 

6 h Zomereik 0,317 864,55 28,05 245 78 0,32 78 6 120 38 

6 i Zomereik/lork (G) 7,221 618,94 47,17 583 4207 2,98 1736 6 120 358 

6 j Zomereik 3,646 494,49 34,52 408 1486 3,06 1247 6 120 367 

6 l Zomereik 0,212       0 0,00 0 0 0 0 

6 m Zomereik/Beuk 0,493 658,23 39,02 448 221 0,33 148 6 120 39,6 

7 a Wilg/es/ze 0,62       0 0,62 0 6 120 74,4 

   61,473    27714 20,8   2920 2581 

             

(*) 'exploiteerbare' bestandsoppervlakte = bestandsoppervlakte - theoretische voorzichtigheidszone rond poelen en waterlopen - voorziene open 

plekken (groepenkappen) 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat indien van de netto oppervlakte bij dunningen telkens de aanwas wordt weggehaald 

dat dit 2581m³ hout oplevert over de hele planperiode. Ook dit is nog een overschatting van wat er werkelijk geoogst 

zal worden want er zal overwegend minder dan de aanwas weggehaald worden.  

 

3.2.2 ZAADOOGST 

In de databank van autochtone bomen en struiken wordt geen melding gemaakt van bomen in het plangebied die 

voldoen aan de criteria voor opname in de lijst van erkende autochtone zaadbronnen. ANB heeft wel een aanvraag 

lopen om de esdoorns in het Heilig geestgoed aan te duiden als ‘eliteboom’ en aldus te erkennen als bosplantsoen. 

 

3.2.3 JACHT 

Een andere mogelijke toekomstige opbrengstpost is de jachtverpachting. Er wordt tijdens de planperiode rekening 

gehouden met de mogelijke noodzaak tot licentiejacht op grof wild (everzwijn, ree, …) om de populaties onder 

controle te houden.  

Ook hier is de opbrengst een gevolg van de ecologische functie in plaats van een doel op zich. 
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3.3 BEHEERDOELSTELLINGEN M .B.T. DE SOCIALE EN EDUCATIEVE FUNCTIE  

Gezien de grote ecologische waarde van vele van de bossen in dit beheerplan zal ervoor gezorgd worden dat de 

recreatie gezoneerd is. Kwetsbare en zeer waardevolle bossen worden zoveel mogelijk gevrijwaard van recreatie. 

Zo zal in het complex Heilig geestgoed – Bruinbos geopteerd worden voor een lusvormige wandelroute om in de 

overige delen van het bos zoveel mogelijk rustgebied te creëren. Over het algemeen zal de toegankelijkheid beperkt 

blijven tot wandelen.  

Op sommige plaatsen zullen paden worden gesupprimeerd om specifieke bestanden volledig in te richten als 

rustzone.   

De kleinere bosplaatsen hebben vaak geen paden en zijn aldus niet toegankelijk (Gravelos, Poelstraat, Boswijk, 

snippers aan Aalmoezenijenbos). 

De recreatieve routes worden weergegeven op kaart 3.3. De toegankelijkheid binnen het plangebied wordt 

weergegeven op kaarten 4.12. 

 

3.3.1 RECREATIEVORMEN 

Wandelen 

Er zijn geen (op het terrein) aangeduide wandelroutes aanwezig in de bossen van ANB. Doelstelling is om het aantal 

toegankelijke boswegen te beperken tot het minimum. Er wordt een grotere, bewegwijzerde wandellus voorzien die 

verschillende bossen met elkaar verbindt en die zoveel mogelijk rustzones toelaat. Daarnaast wordt er nagegaan of 

een verbinding tussen Borgwal en Ganzendam mogelijk is via een aantal buurtwegen. Voor een grafische weergave 

wordt verwezen naar kaart 3.3 en de toegankelijkheidskaarten bij hoofdstuk 4.12. 

 

Andere recreatievormen 

Andere vormen van recreatie zoals fietsen (incl. mountainbike), paardrijden, speelzones, vrij toegankelijke zones 

worden niet toegestaan in de bossen van ANB. Een uitzondering hierop is de dreef langs het Luisdonk die wel 

toegankelijk is voor fietsers. 

 

Jacht 

In de openbare bossen is er momenteel geen jachtfunctie. Wel worden er potentiële locaties voor hoogzitten 

voorzien om te anticiperen op mogelijke grof wildproblematiek gedurende de planperiode. De locaties waar mogelijks 

deze hoogzitten geplaatst kunnen worden, zijn terug te vinden op kaart 4.13. 

 

 

3.3.2 TOEGANKELIJKHEIDSREGELING 

Sinds 14 februari 2009 is het Besluit Vlaamse Regering van 5 december 2009 betreffende de toegankelijkheid van 

de bossen en de natuurreservaten van kracht (B.S. 4 februari 2009). Deze regelt de toegankelijkheid en het 

occasionele gebruik van bossen. De toegankelijkheidsregeling wordt behandeld in paragraaf 4.13 

‘Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de toegankelijkheid’. 
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3.4 BEHEERDOELSTELLINGEN M .B.T. DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE  

Als globale doelstelling wordt de duurzame instandhouding van het bos nagestreefd vermits het bos een belangrijke 

bijdrage levert: 

� aan de opslag van broeikasgassen 

� aan de captatie van stof 

� aan waterkwaliteit en –kwantiteit 

� aan de productie van duurzame houtsoorten 

� als bescherming tegen winderosie 

� als woonplaats van tal van plant- en diersoorten 

Praktisch gezien worden door de bosbeheerder bosvreemde stoffen, zoals olie en bestrijdingsmiddelen, zoveel 

mogelijk uit het bos geweerd. Uitzonderingen zijn echter mogelijk, zo kunnen chemische bestrijdingsmiddelen 

worden ingezet om niet-inheemse, agressieve pestsoorten onder controle te krijgen. Verder is het gebruik van 

genetisch gemodificeerde organismen uitgesloten.  

De bosbeheerder zal ook bijdragen tot het integraal waterbeheer: de bestaande waterhuishouding in het bos wordt 

gerespecteerd. Bestaande drainagesystemen kunnen waar nodig onderhouden worden, nieuwe drainage wordt niet 

toegelaten. 

 

3.5 BEHEERDOELSTELLINGEN M .B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE  

Een groot deel van de bossen in dit beheerplan komen al voor ten tijde van Ferraris en zijn ecologisch zeer 

waardevol. De wetenschappelijke functie speelt hier dus zeker een rol. Globaal gezien komen alle bestanden in 

aanmerking voor wetenschappelijk onderzoek dat immers zeer divers van aard kan zijn (zowel op vlak van bosbouw 

als ecologie). Bijgevolg kunnen alle bestanden voorwerp van onderzoek vormen. Vooral het boscomplex 

Makegemse bossen is reeds vaak onderwerp geweest van wetenschappelijk onderzoek (zie literatuurstudie in 

voorgaande hoofdstukken). Het is dan ook doel om de Makegemse bossen als studiegebied te behouden. 

Monitoring is aangewezen voor volgende soorten of groepen (met speciale aandacht voor internationaal 

beschermde soorten): 

� amfibieën (vooral vuursalamander en kamsalamander) 

� hazelworm 

� vleermuizen 

� nachtvlinders 

� broedvogels 

� kevers (loopkevers, dood houtkevers) 

� heidevegetaties 

In de gebieden die aangeduid zijn als habitatrichtlijngebied is IHD-monitoring relevant. 

Een bosreservaat komt niet voor. Aanwijzing ervan wordt vooralsnog niet voorzien in het kader van dit 

bosbeheerplan.  

Er zijn enkele (delen van) bestanden van ANB opgenomen in de databank voor autochtone bomen en struiken. Dit 

voornamelijk als hakhout of bosrand: onder andere 3d, 5h en 5n, 6b, de hakhoutkant langs de zuidgrens van 8a, 

langs straatkant 4b, … Zie bijlage 2.3.3.2.b voor de gedetailleerde fiches en de kaart voor de ligging. 
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4 BEHEERMAATREGELEN  

4.1 BOSVERJONGING 

Bosverjonging wordt in de bestanden van ANB vooral tot stand gebracht door hakhoutkappingen (in bestanden 1a, 

2a, 8a, en het zuidelijk deel van het Heilig geestgoed). Er zal kunstmatig verjongd worden na de eindkap van 

bestand 4b (Boswijk), na bestrijding van de Amerikaanse eikenopslag in bestand 5k en waar in de jonge aanplanten 

te veel uitval van es plaatsvindt (Heilig Geestgoed 6a, 6k)wordt zal indien nodig ingeboet worden. In geval van veel 

verjonging van Amerikaanse eik zal er pas aangeplant worden na drie jaar, voorafgegaan door klepelen van de 

gekiemde zaailingen van Amerikaanse eik en een nabehandeling na tien jaar. 

In de meeste oude bestanden wordt zo weinig mogelijk ingegrepen en zullen de bossen op een natuurlijke manier 

spontaan evolueren en verjongen. Ook in het geval van spontane verjonging moet Amerikaanse eikenopslag 

aangepakt worden. Waar geopteerd wordt voor bestrijding worden de zaailingen na drie jaar geklepeld met 

nabehandeling na tien jaar. Waar ze onder slechts onder controle gehouden wordt, wordt de verjonging na tien jaar 

afgezet als brandhout. 

 

4.2 BOSOMVORMING  

Bestanden 5c en 5j zijn de lorkenbestanden (met bijmenging van Amerikaanse eik) in het Bruinbos. Bestand 5g is 

een homogeen douglasbestand. Als algemene doelstelling geldt voor homogene exotenbestanden: omvorming tot 

gemengde bestanden met minimaal 30% van het bestandsgrondvlak bestaande uit inheemse loofboomsoorten. In 

het geval van dit beheerplan wordt er voor de bossen van ANB eerder geopteerd voor een groepenkap van +/- 3 ha 

in de exotenbestanden 5c, 5i en 5j ter creatie van een open plek met een mozaïek van heidevegetatie, 

bremstruweel, schraal grasland en ven(oever)vegetaties. In de overblijvende delen van 5c en 5j zullen selectieve 

dunningen uitgevoerd worden, zodat het aandeel daalt op langere termijn. Bestand 5i zal bijna volledig gekapt 

worden. Bij deze resterende bestandsdelen en op de gecreëerde open plek moet voldoende aandacht gaan naar het 

onder controle houden van de verjonging van Amerikaanse eik!  

Het douglasbestand (5g) in het Bruinbos zal gekapt worden en zal dienst doen als stapelplaats. Bestand 5k (opslag 

Amerikaanse eik) zal eveneens gekapt worden en vervolgens heraangeplant worden. 

Populierenbestanden 1a en 2a bevatten een mooie hakhoutetage en een zeer waardevolle voorjaarsflora. Voor deze 

bestanden staat een cyclisch hakhoutbeheer (in houwen) voorop. Het aandeel populier zal gekapt worden binnen de 

planperiode gelijktijdig met de hakhoutkapping in dat deel. 

In de populierenbestanden 5n en 6f wordt zo weinig mogelijk ingegrepen. Zij bevatten een zeer waardevolle 

voorjaarsflora en maken deel uit van het complex Bruinbos / Heilig Geestgoed waar ingrepen zoveel mogelijk 

beperkt zullen worden. Langs de grenzen van deze bestanden worden wel enkele populieren weggehaald zodat 

omvallende populieren niet voor hinder/schade kunnen zorgen op de omliggende landbouwpercelen. 

De oude bestanden met beuk en Amerikaanse eik zijn moeilijker om te vormen wegens het grote risico op massale 

verjonging van Amerikaanse eik. Bovendien zijn de dikke Amerikaanse eiken zeer waardevol voor vleermuizen. 

Vandaar dat er voor deze bestanden eerder geopteerd wordt voor een daling van het aandeel Amerikaanse eik op 

langere termijn (gericht af en toe een boom ringen na vleermuiscontrole!). 

In volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de uitheemse en populierenbestanden in de domeinbossen. 
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Bestand Oppervlakte Samenstelling Soort Omvorming? 

1a 2,41 exoot/inheems populier ja eindkap in planperiode 

2a 3,60 exoot/inheems populier ja eindkap in planperiode 

5c  3,50 exoot lork + Amerikaanse eik deels via groepenkap 

5e 
3,23 exoot/inheems Amerikaanse eik ja op zeer lange termijn, momenteel zeer beperkte 

verjonging 

5g 0,44 exoot douglasspar wordt gekapt t.b.v. stapelplaats 

5i 
1,28 exoot Amerikaanse eik helft via groepenkap ten voordele van open plek, 

rest op langere termijn 

5j 
1,17 exoot Amerikaanse eik + lork  wordt grotendeels gekapt ten voordele van open 

plek 

5k  exoot Amerikaanse eik ja, eindkap gevolgd door KV  

5n 
2,09 exoot/inheems populier nee, veel voorjaarsflora, wel enkele weg aan de 

randen 

6c, 6e 
5,90 exoot/inheems Amerikaanse eik op lange termijn door af en toe een boom te ringen, 

momenteel zeer beperkte verjonging  

6f 
0,90 exoot populier nee, veel voorjaarsflora, wel enkele weg aan de 

randen 

 

Binnen de planperiode wordt een streefdoel van 75% inheems gemengd bos haalbaar geacht. Op langere termijn 

(over één à twee extra planperiodes) is het de bedoeling dit aandeel verder te laten evolueren tot 100% in het beste 

geval. 

 

Foto: winterfoto Bruinbos (lork en Amerikaanse eik) 

 

 

4.3 BEBOSSINGSWERKEN 

Onder bebossing wordt verstaan de bezetting met bos, door menselijke ingreep of spontaan, van een oppervlakte 

die sinds 50 jaar niet met bos bezet was. Het betreft hier dus een nieuw aan te leggen bos. 

Bestand 5a (akker Bruinbos overkant Makkegemstraat) zal grotendeels (3/4) beplant worden als 

hoogstamboomgaard, het resterende deel wordt aangelegd als bos en bosrand. 

Bestand 2b (grasland grenzend aan bestand 2a aan Poelstraat) mag spontaan verbossen tot een essen-elzenbos. 

Exploitatie van bestand 2a gebeurt eveneens via bestand 2b. 
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4.4 BOSBEHANDELINGS - EN VERPLEGINGSWERKEN 

4.4.1 VERPLEGING 

Zuiveren 

Een zuivering tijdens de planperiode is aangewezen bij bestanden : 6a, (6m), 6h, 6k, 7a, 8b, 9a. Aangegeven met 

“Z” in de kaptabel. 

 

Wildbescherming 

Wildbescherming zal in de toekomst vermoedelijk nodig zijn om nieuwe aanplanten te beschermen. Er wordt 

aangeraden om met fijnmazige draad van 2m hoog te werken met om de 4m een paal of met een individuele 

bescherming. Mogelijks van toepassing voor bestanden 2b en 5a. 

 

4.4.2 EXOTENBESTRIJDING 

Invasieve exoten 

Amerikaanse eik  

Vooral in het Heilig geestgoed is deze soort plaatselijk sterk aanwezig, vooral in de vorm van dikke oude bomen. De 

soort vormt daar overwegend geen probleem (zeer beperkte verjonging) wegens de lage lichtinval op de bodem. 

Onder controle houden is hier dus de voornaamste doelstelling. In deze bestanden zal af en toe en in veilige 

omstandigheden een dikke boom geringd worden (na vleermuizencontrole) zodat deze op stam kan sterven en kan 

bijdragen tot het aandeel staand dood hout. Opvolging van de verjonging op deze nieuw ontstane lichtplek is 

noodzakelijk. 

In het Bruinbos komt ook Amerikaanse eik voor (eerder jonge exemplaren) in de lorkenbestanden en als ouder 

hakhout in bestand 5i. Hier zullen groepenkappen plaatsvinden ter creatie van de open plek. In de resterende delen 

wordt de soort teruggedrongen door toepassing van negatieve selectie bij dunningen. Bestand 5k in het Bruinbos 

bestaat overwegend uit opslag van Amerikaanse eik. Dit bestand zal gekapt worden en opnieuw beplant met 

inheemse soorten. Nabehandeling van Amerikaanse eik na 2 a 3 jaar. 

Voor het overige komen in de andere bestanden van het Bruinbos en het Heilig geestgoed sporadisch (al dan niet 

dikke) exemplaren Amerikaanse eik voor. Zolang deze geen problematische verjonging teweeg brengen kunnen zij 

behouden blijven. Van zodra duidelijk nieuwe verjonging optreedt moet deze bestreden worden (nabehandeling na 

twee jaar). 

In bestand 4b (Boswijk) komt naast Amerikaanse vogelkers ook veelvuldig Amerikaanse eik voor. Er zal een eindkap 

gebeuren van deze exoten in dit bestand, gevolgd door kunstmatige verjonging waar nodig. Ook in 4a komt hier en 

daar Amerikaanse eik voor, deze zullen worden geringd.  

Nabehandeling van de verjonging zal gebeuren na 10 jaar (brandhout) en reeds na 2 jaar indien de soort bestreden 

wordt. 

 

Amerikaanse vogelkers 

Het meest problematische bestand van ANB is bestand 4b waar Amerikaanse vogelkers domineert. Het bestand zal 

dan ook, zoals eerder aangehaald, een eindkap ondergaan en vervolgens opnieuw beplant worden. Ook in bestand 

4a komt de soort voor op de droge delen, hier is actieve bestrijding aangewezen. 



          

ABO nv     Uitgebreid Bosbeheerplan Makegemse bossen 121

In andere bestanden komt de Amerikaanse vogelkers eerder sporadisch en dan nog voornamelijk in de kruidlaag 

voor. Daar waar de exemplaren toch de reproductieve fase dreigen te bereiken worden ze afgezet en behandeld met 

glyfosaat. Na vijf jaar wordt een nabehandeling uitgevoerd.  

 

Pontische rododendron 

Pontische rododendron komt zeer beperkt voor in het Bruinbos als verjonging van de naastgelegen tuin. Deze soort 

dient zoveel mogelijk verwijderd te worden. Bestrijding gebeurt bij voorkeur via uittrekken en bij grotere exemplaren 

via afzetten en stobbebehandeling met glyfosaat.  

 

Reuzenberenklauw 

Reuzenberenklauw werd tijdens de inventarisaties in het kader van dit beheerplan niet aangetroffen in de bossen 

van ANB. 

Indien de soort toch aanwezig zou zijn (komt wel elders in de gemeente voor), kan bestrijding gebeuren door het 

doorsteken van de wortel in de lente of door herhaald afsnijden van de stengel voor de zaadzetting met uitputting als 

gevolg. 

 

Japanse duizendknoop 

De soort komt op heden slechts beperkt voor (ter hoogte van grasland 6n waar het momenteel beperkt blijft tot één 

kleine zone) wat de bestrijdingkansen ten goede komt. 

Japanse duizendknoop kan bestreden worden door uitputting van de plant door meermaals te maaien. Elk stukje 

plant moet zorgvuldig afgevoerd worden om opnieuw uitlopen te vermijden. Behandeling met glyfosaat versnelt het 

proces. 

 

Weinig invasieve uitheems loof- en naaldhoutsoorten 

Het betreft hier vooral naaldhoutsoorten als lork, douglas ... Het douglasbestand in het Bruinbos wordt gekapt. Het 

aandeel lork zal sterk achteruitgaan door de groepenkappen die in het Bruinbos zullen plaatsvinden ter creatie van 

de open plek. 

Overige weinig/niet invasieve uitheemse soorten worden benadeeld bij selectieve dunningen. Vooral in de gaten te 

houden soorten zijn Amerikaans krentenboompje (op de waaklijst als potentieel invasief), robinia, laurierkers en 

Noorse esdoorn.  

 

 

4.5 KAPREGELING 

De kapregeling regelt wanneer en waar er gekapt zal worden (zie kaptabel: bijlage 4.5). Er worden verschillende 

“kappingen” onderscheiden: 

o selectieve hoogdunning (X) : om ruimte te geven aan de bomen om kwalitatief te kunnen uitgroeien, of bij 

een doorgedreven dunning om ruimte te maken voor een nieuwe generatie. Voor de bossen van ANB zal 

gewerkt worden met een cyclus van 12 jaar en zijn facultatieve dunning zeer uitzonderlijk. 

� eindkap: 

o kaalslag (E) over het volledige bestand; 
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o individuele kapping (Ei) van een bepaalde soort; 

o groepsgewijze of zoomsgewijze kapping (Eg) over een deel van het bestand. 

� hakhoutkap : het cyclisch afzetten van de houtige opslag die nadien terug uit stoven opslaat (H). 

Overwegend wordt ervoor geopteerd om met overstaanders te werken. Voor hakhoutkappingen is de 

planning in de kaptabel niet bindend. De gehanteerde hakhoutcyclus is in de domeinbossen 10 jaar. 

� er wordt bij de kappingen rekening gehouden met een theoretische voorzichtigheidsbuffer van 50m 

rondom poelen en waterlopen. In deze zone kunnen enkel kleinschalige ingrepen zoals het ringen van een 

boom, een veiligheidskapping, … uitgevoerd worden. Dus geen grootschalige exploitatie.  

Waar en wanneer deze kappen voorzien worden, wordt in de kaptabel weergegeven (zie bijlage 4.5). 

Er wordt opgemerkt dat dringende kappingen om fytosanitaire of veiligheidsredenen steeds mogelijk blijven mits 

melding aan ANB. 

 

4.6 BOSEXPLOITATIE  

4.6.1 RUIMINGEN 

Aangezien de domeinbossen in Merelbeke zeer rijk zijn aan voorjaarsflora (met bron- en kwelzones) moet de 

exploitatie met de nodige omzichtigheid gebeuren. Er wordt steeds gebruik gemaakt van vaste ruimingspistes of 

bestaande boswegen om het hout te exploiteren.  

Vaste stapelplaatsen worden voorzien in het Bruinbos (na eindkap van bestand 5g) en in het Heilig Geestgoed in 

bestanden 6a en 6c. Het stamhout mag maximaal 30 dagen blijven liggen. 

Afhankelijk van het te kappen bestand worden er bijzondere voorwaarden opgelegd, onder andere: 

� keuze van materiaal : wegens kwetsbare bodem: uitlieren, rupskraan tot max 25 ton / bosbouwtractor tot 

max 12 ton.  

� kruinhout op stapels 

� aangepaste schoontijd 

� …  

In de bossen van ANB zal steeds een deel van het gekapte hout in het bos achterblijven. Kleine houtstapels in het 

bos komen ten goede van onder andere vuursalamanders en andere fauna (nestplaats, schuilplaats, voedsel) en 

fungi. Op (toekomstige) open plekken dient het kruinhout wel steeds verwijderd te worden. 

 

4.6.2 SCHOONTIJD  

De schoontijd loopt standaard van 1 april tot 30 juni.  

Een aangepaste schoontijd is aangewezen bij: 

� aanwezigheid van voorjaarsflora: 1 maart tot 30 juni 

� vleermuizen: kappingen bij voorkeur tussen 15 september en 15 oktober, in geval van paarverblijven 

tussen 15 oktober en 15 november 

� broedgevallen van roofvogels (wespendief 1 maart tot 1 augustus) 

� amfibieën: 50 meterzone rond poel worden zoveel mogelijk gevrijwaard van ingrepen, uitzonderlijke lichte 

kappingen in deze zone houden rekening met een schoontijd van 1 maart tot 30 september 
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� boommarter: vermijden beschadiging nest; schoontijd van 1 maart tot 1 september 

Het combineren van bovenstaande schoontijden zou in sommige gevallen geen exploitatie meer mogelijk maken. 

Om die reden zal de schoontijd in dit beheerplan niet per bestand weergegeven worden maar zal wanneer 

kappingen zullen plaatsvinden de schoontijd afgewogen worden door de boswachter en wordt de aangepaste 

schoontijd opgenomen in de exploitatievoorwaarden.  

Voor de domeinbossen in dit beheerplan zal de schoontijd steeds ingaan vanaf 1 maart, gezien het belang van de 

voorjaarsflora aanwezig in het gebied. 

 

4.7 BRANDPREVENTIE 

De betreffende bossen zijn niet zo brandgevoelig (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Kempense naaldbossen). Het 

(reeds kleine) aandeel naaldhout zal in de loop van de planperiode nog verder afnemen wat in principe de 

brandgevoeligheid nog verder zal doen afnemen.  

Er worden verder geen specifieke maatregelen voorzien ten behoeve van brandpreventie. Voor de brandbestrijding 

wordt beroep gedaan op het lokale brandweerkorps en zo nodig korpsen van omliggende gemeenten. De 

hulpdiensten kunnen gebruik maken van de bestaande boswegen.  

 

4.8 OPEN PLEKKEN  

Mozaïekvegetatie van heide, bremstruweel, schraal grasland, …  

De bestaande open plek in het Bruinbos (bestand 5p) wordt uitgebreid tot in bestand 5c, 5i en 5j door middel van 

groepenkappen. Deze bestanden worden huidig gedomineerd door exoten (vnl lork maar ook Amerikaanse eik), een 

actief opvolgingsbeheer na de kappingen is dus een vereiste. Er zal in deze bestanden ongeveer 3 ha gekapt 

worden (bestaande heide ongeveer 1,04ha). De kappingen gebeuren in twee fasen.  

De onderlinge verbinding tussen open plekken is van groot belang. Hierop zal ingespeeld worden door middel van 

een golvende bosrand langs de Van Miegroetdreef die als corridor zal dienen tussen de nieuwe grote centrale open 

plek en bestand 5f (voormalige kapvlakte). Bestand 5f zal ook opnieuw open gemaakt worden, zij het later in de 

planperiode dan de grote centrale plek. Ook naar het zuiden toe zal de centrale open plek in verbinding komen te 

staan met opener zones langsheen de aanplanten (bestand 6a) door middel van een bosrand. 

Meteen na de kappingen zal een deel geplagd worden gevolgd door enkele jaren intensief maaien en handmatig 

bestrijden van opslag (vnl berk). Hierna (vanaf jaar 4 na de kapping) is schapenbegrazing een optie, eventueel 

samen met begrazing van de Van Miegroetdreef en andere grazige delen van het Bruinbos en Heilig geestgoed.  

Zoals eerder aangehaald bij de doelstellingen zullen op beide open plekken de jonge opslag en adelaarsvaren 

permanent onder controle gehouden moeten worden in voordeel van de doelvegetaties (heide, bremstruweel, 

schraal grasland, …). Op de centrale open plek mag er maximaal 20% opslag aanwezig zijn, op de kleinere plek 

30%. Aanpakken van opslag en adelaarsvaren gebeurt met oog voor structuurdiversiteit en voor de aanwezigheid 

van hazelworm, dus gefaseerd.  

 

Graslanden / zomen / ruigte 

� soortenrijke graslanden: twee keer per jaar maaien (later overschakelen op maaien met nabegrazing) 

� ruigte/zomen: gefaseerd maaibeheer: jaarlijks tot om de drie jaar maaien 

� paden: 2x per jaar (in bos zonder afvoer) 

Telkens met afvoer van maaisel. Onderstaand wordt het beheer meer toegelicht per bestand. 
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De graslanden 6n, 6s en 9b t.e.m. 9d kennen nu al een hooilandbeheer dat ook verder zal aangehouden worden. Dit 

betekent twee keer maaien per jaar met afvoer van maaisel, te beginnen met eerste maaibeurt in mei/juni en tweede 

vanaf eind september (kamsalamandertrek). Naarmate verschraling vordert zal de eerste maaibeurt later uitgevoerd 

worden.  

Bestand 6o in het Heilig Geestgoed wordt nog maar recent ecologisch beheerd, maar zal gedurende de planperiode 

wel een hooilandbeheer krijgen.  

Het bestand 6q wordt op heden door schapen begraasd. De schapenbegrazing zou hier verdergezet kunnen worden 

(ANB doet navraag), zoniet wordt er overgeschakeld op een hooilandbeheer (juni + oktober maaien met afvoer van 

maaisel). 

De ruigte in bestand 6a wordt om de drie jaar gemaaid. 

De zone rond de poelen in de graslanden wordt niet meegemaaid bij de eerste maaibeurt.  

Na een tiental jaar verschralingsbeheer wordt voor alle graslanden de optie open gehouden om over te schakelen 

naar een hooiweidebeheer (maaien + nabegrazing). Wanneer er gebruik gemaakt wordt van nabegrazing moet 

ervoor gezorgd worden dat de poelen afgeschermd worden (omheining). 

De zomen worden een keer per jaar gemaaid met afvoer van maaisel na 15 september. Ter volledigheid wordt hier 

ook vermeld dat de paden zelf twee keer per jaar gemaaid worden (mei en september). 

Het maaisel moet steeds afgevoerd worden. Een deel van het maaisel kan plaatselijk (op rand 6o, 9b of 9d, 6s, 8b) 

gestockeerd worden op een hoop. Maaiselhopen kunnen een belangrijke schuilplaats, nestplaats, enz. vormen voor 

allerlei dieren. De rest van het maaisel kan afgevoerd worden naar de akker in de Kastijdestraat (bestand 7b). 

 

Houtkanten 

Langs de zuidgrens van 9b, parallel aan de weg, zal een nieuwe houtkant geplant worden. De bestaande 

aanplanting in 9c wordt uitgebreid tot bijna aan de straat (passage moet mogelijk blijven voor machines). 

De houtkanten zijn nog jong waardoor er gedurende de planperiode niet veel ingrepen nodig zullen zijn. In 2030 

zullen de houtkanten gecontroleerd worden en deels afgezet worden waar nodig. 

 

Natuurakker 

Bestand 7b aan de Kastijdestraat wordt gebruikt om specie uit poelen op af te zetten en het teveel aan maaisel te 

stockeren. De akker wordt jaarlijks geploegd en ingezaaid met een akkervogelmengsel.  

 

Vennen en poelen 

� Lichtrijke poelen  

Lichtrijke poelen zijn aanwezig in de graslanden (6n, 6q, 9c, 9d). Ook twee poelen in het bos worden gegroepeerd 

onder de lichtrijke poelen, namelijk het ven 5o en de poel op de grens van bestand 6i deels eigendom van de 

naastliggende privé-eigenaar. Daarnaast zullen in totaal 5 extra poelen aangelegd worden in graslanden 6n, 6q, 9b 

en 9d.  

Het is belangrijk dat deze poelen rechtstreeks zonlicht ontvangen. Dit is op heden enkel een aandachtspunt bij de 

bospoelen 5o en de waterviolierpoel in 6i. Rondom de poel zal de vegetatie gefaseerd en wanneer nodig kortgezet 

worden (voorzichtigheidszone van 50m in het achterhoofd houdend). Mocht zich opslag manifesteren rond de poelen 

in de graslanden dan wordt dit ook jaarlijks kortgezet. De verwijderde opslag kan gestapeld worden in de 

onmiddellijke omgeving van de poel ten behoeve van de amfibieën. 
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De poelen worden enkel geruimd indien nodig en met een gemiddelde periodiciteit van 10à15 jaar. De vrijgekomen 

specie moet afgevoerd worden (naar bestand 7b waar het ingeploegd wordt). De poelen worden bij voorkeur om de 

vijf jaar gecontroleerd en de ruimingen gebeuren bij voorkeur gelijktijdig met een kapping in het bos. Op heden zijn 

vooral poelen 6n, 6q en 9c aan een ruiming toe.  

Verlandingsindicatoren zoals riet en lisdodde moeten goed opgevolgd worden. Indien ze meer dan 20% van het 

wateroppervlak innemen moet er gemaaid worden. Deze werken gebeuren tussen half oktober en half november. 

Zoals eerder aangehaald bij het graslandbeheer wordt de vegetatie rond de poel slechts één keer per jaar gemaaid 

(enkel tijdens de tweede maaibeurt). In geval er overgeschakeld wordt op beheer met nabegrazing moeten alle 

poelen afgerasterd worden. 

Er mag geen gebruik gemaakt worden van glyfosaat in een straal van 50m rond de poelen en beken.  

  

 

� Schaduwrijke poelen 

De andere poelen in de domeinbossen kunnen gerekend worden tot de schaduwrijke poelen. Er geldt een 

voorzichtigheidszone van 50m rond de poelen waarin enkel kleinschalig gekapt mag worden. Ook hier in het 

interessant om houtmijten in de dichte omgeving van de poelen aan te leggen (deel van het hakhout achter laten op 

stapels).  

Ruimen is enkel nodig indien de poel te vroeg zou droogvallen (eind mei) en gebeurt tussen half oktober en half 

november. De vrijgekomen specie moet afgevoerd worden (bestand 7b).  
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Kanttekening bij (schapen)begrazing 

Indien voor schapenbegrazing gekozen wordt moet een aantal percelen een functie krijgen als wachtweide. Hiertoe 

moeten deze percelen een vast ursusraster krijgen. De twee open plekken in het Bruinbos zouden dan eerder 

moeten uitgerasterd worden met flexonetten.  

Concreet brengt dit onrechtstreeks enkele andere knelpunten met zich mee: er zullen enkele bestaande hooilanden 

moeten ingericht worden als wachtweide wat de ecologische waarde en potenties van deze graslanden beperkt.  

Het is moeilijk om de verspreid gelegen, eerder kleinere blokjes, waar schapenbegrazing van toepassing zou kunnen 

zijn, permanent met elkaar te verbinden om een groter begrazingsblok te creëren. Dit zou veel uitrastering met zich 

meebrengen en aldus ecologische barrières.  

Naast schapen kunnen ook paardachtigen een optie zijn maar daarvoor is prikkeldraad aangewezen wat nadelige 

gevolgen kan hebben in een gebied met jagende roofvogels.  

 

 

4.9 GRADIËNTEN EN BOSRANDONTWIKKELING  

Een ideale bosrand bestaat uit een zoom van hoge meerjarige kruiden en een mantel die bestaat uit een begroeiing 

van struiken. Structuur en soortensamenstelling hangen af van de standplaats, het aangrenzende bos en het 

beheer.  

Het beheer van bestaande bosranden bestaat uit: 

Zoom:  jaarlijks (tot plaatselijk eventueel om de drie jaar) na 15 september maaien met maaiselafvoer, in fasen 

zodat insecten en andere kleine dieren nog terecht kunnen in de niet gemaaide delen. 

Mantel: cyclisch afzetten om de 10 à 12 jaar, hierbij wordt er op gelet dat de mantel niet in een keer helemaal 

afgezet wordt maar in fasen (een kant per keer?). 

Het kappen ter creatie van (een bredere) bosrand of het afzetten van de mantel gebeurt bij voorkeur samen met een 

dunningsronde in het bestand. Belangrijke opmerking hierbij is dat het gaat om individuele boomspecifieke 

kappingen en geen kaalkap over een hele strook. Waardevolle oude bomen worden zo veel mogelijk gespaard. De 

aandachtszone voor bosrandontwikkeling is ongeveer een boomlengte. 

Voor de locaties van de bosranden zie kaart 3.1. Deze locaties zijn vooral geselecteerd op basis van historische 

gegevens (houtkanten/bosranden in de databank voor autochtone bomen en struiken), corridorfuncties, goed 

nabuurschap, of omwille van floristische of faunistische potenties.  

In de omgeving van de aanplanten in de zone tussen het Bruinbos en het Heilig Geestgoed en aan Ganzendam zijn 

reeds bosranden aanwezig (mantelvegetaties mee aangeplant). Lokaal zullen er in bestand 6a wat jonge eikjes 

gekapt moeten worden ten voordele van een bredere bosrand.  

Waar nieuwe aanplantingen of verbossing voorzien zijn (bestand 5a en 2a) zal meteen rekening gehouden worden 

met het ontwikkelen van een bosrand. 

De buitengrenzen van de boscomplexen bestaan vaak uit historische hakhoutkanten (zie kaart autochtone bomen en 

struiken). Deze zullen in stand gehouden worden of geoptimaliseerd waar nodig door enkele randbomen te 

verwijderen. Dit is ook beter om problemen met de eigenaars van de aangrenzende percelen te vermijden.  

Tot slot zullen ook intern bosranden ontwikkeld worden langsheen enkele paden (o.a. Van Miegroetdreef). Deze (bij 

voorkeur golvende) bosranden zullen ontstaan door het stelselmatig terugbrengen van het bestaande bos en een 

hakhoutbeheer uit te voeren.  

 

 



          

ABO nv     Uitgebreid Bosbeheerplan Makegemse bossen 127

4.10 SPECIFIEKE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN FLORA EN FAUNA 

4.10.1 FAUNA 

Amfibieën 

� Herstel, beheer en onderhoud van bestaande poelen 

Het beheer is reeds uitvoerig besproken in hoofdstuk 4.8 

� creatie van nieuwe bospoelen 

Het gericht aanleggen van poelen heeft een positief effect op amfibieën. Vooral de aanleg van een tweetal 

nieuwe poelen (voor kamsalamanders) ter hoogte van de bestanden 9b, 9c en 9d (Makkegemstraat) is 

prioritair. Ook in grasland 6n zal een nieuwe poel aangelegd worden en in 6q worden twee extra poelen 

voorzien. 

� Voor het beheer van het landbiotoop rond de poelen in bestanden (3c, 3e, 3d, 4a, 5q, 5o, 6a, 6o en 6i) 

dient rekening gehouden te worden met:  

� beperkte inzet van zwaar materiaal om insporing (bodembeschadiging) te voorkomen 

� bij kappingen dient een bufferzone van 50m rond de waterpartijen vooropgesteld te worden 

waarin niet mag worden gekapt (enkel kleinschalig en in functie van de poel, uitgezonderd 

eenmalige ingrepen zoals aanleg open plek in Bruinbos) “voorzichtigheidszone”. 

� bosingrepen dienen geleidelijk aan te gebeuren. 

� Er wordt gezorgd voor voldoende dood hout en houtstapels in de onmiddellijke omgeving van de poelen. 

Salamanders prefereren dikke boomstammen die reeds (in een beginnende) toestand van ontbinding zijn. 

Ook houtstapels kunnen jarenlang een geschikte schuilplaats vormen voor salamanders. Doordat de 

houtblokken stelselmatig ontbinden zijn er steeds geschikte plekjes aanwezig. Speciaal voor 

vuursalamander aangelegde houtstapels in bv. het Bruinbos werden reeds frequent gebruikt door de soort. 

In plaats van het resthout verspreid in het bos achter te laten, kan het ter plaatse gestapeld worden waarbij 

vooral kruinhout kan gebruikt worden. Omdat houtstapels vaak overhoop gehaald worden door kinderen of 

recreanten (en eventueel verzamelaars) is het aangewezen om deze aan te leggen op ruime afstand van 

de toegankelijke bospaden. Om het afstapelen te bemoeilijken, kan er eventueel een ijzerdraad over de 

stapels gespannen worden. Door de stelselmatige verrotting komt deze kabel echter elk jaar los te zitten 

waarbij opvolging nodig is. Men kan de ijzerdraad terug aanspannen, maar beter is de stapel terug aan te 

vullen met nieuw hout. 

� aangepaste verkeerssituatie 

Uit de paddenoverzetacties van de voorbije jaren kan afgeleid worden dat vooral aan de Makkegemstraat 

en Zink (bron: HYLA-databank, paddenoverzet) een omvangrijk aantal amfibieën voorkomt waaronder de 

beschermde kamsalamander, daarom is het wenselijk om deze straten verkeersluw te houden van 15 

februari tot 1 april. Dit is echter een gemeentelijke bevoegdheid. 

 

Zoogdieren: 

Wat betreft zoogdieren zijn vooral verkeersbeperkende maatregelen en snelheidsbeperkende maatregelen aan te 

raden. Het verbreden van wegen, hetgeen meer verkeer aantrekt en een hogere doorrijdsnelheid aanmoedigt, dient 

vermeden te worden. Dit komt onder andere ten goede voorde kleine zoogdieren zoals (haas, konijn, egel, bunzing, 

vos en recentelijk ook boommarter). Dit is echter een bevoegdheid van gemeente of gewest. 

Voor boommarter geldt een uitbreiding van de schoontijd van 1 maart tot en met 1 september. De beperking van de 

recreatie in het complex komt ook ten goede van de boommarter. 
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Er worden ook reeds enkele mogelijk locaties voor hoogzitten voorgesteld om, wanneer de noodzaak zich zou 

stellen, licentiejacht op groot wild (everzwijn) mogelijk te maken (zie kaart 4.13). 

 

Vleermuizen: 

� Een vleermuisvriendelijk beheer richt zich op voldoende verblijfplaatsen, een goede voedselsituatie en een 

goede verbinding tussen de verschillende (deel)leefgebieden (Limpens et al., 1997). In eerste instantie is 

een bescherming van oudere bomen en het laten staan van opstaand kwijnend of dood hout van belang. 

Bomen moeten oud kunnen worden want oude bomen zijn bomen met holtes en bomen met holtes zijn 

interessante bomen voor vleermuizen. Dit kan door in sommige bosbestanden de ecologische functie te 

laten primeren op de economische functie door te werken zeer lange omlooptijden.  

� Bij het kappen van bomen dient goed overwogen te worden welke bomen(soorten) precies gekapt zullen 

worden. Uit verscheidene onderzoeken blijkt immers dat bv. Amerikaanse eik vaak door o.a. gewone 

grootoorvleermuis, watervleermuis en rosse vleermuis wordt gebruikt als verblijfplaats, acacia is dan weer 

in trek bij o.a. franjestaarten en watervleermuizen. Ook al blijven zomereik en gewone beuk voor een 

aantal vleermuissoorten de meest interessante boom, toch mag het belang van enkele exoten niet worden 

onderschat. 

� Kleinschalige kappingen (bv. hakhoutbebeer) en het creëren van open plekken zorgen voor een geschikt 

jachthabitat voor vleermuizen (hakhout in de bestanden 1a, 2a en 8a). 

� Het behouden en creëren van bospoelen is niet alleen voor amfibieën maar ook voor vleermuizen 

belangrijk. Dit houdt onder andere in het gefaseerd ruimen van poelen om te vermijden dat ze dichtslibben, 

aanbrengen van hindernissen in beek zodat verschillende stroomsnelheden verkregen worden. Vooral de 

poel in bestand 6i is volgens gebiedskenners van belang voor vleermuizen.  

� De aanleg van brede bosranden  

� Een ecologisch graslandbeheer zorgt voor een groter insectenaanbod. 

� Buiten scope van beheerplan: Verschillende vleermuissoorten zijn lichtschuw en vermijden verlichte 

plaatsen. Daarom dienen schaduwrijke plaatsen gevrijwaard te worden en verlichting tussen 

verblijfplaatsen en jachtgebieden dient zo veel mogelijk vermeden te worden. (gemeentelijke bevoegdheid) 

� Buiten scope van beheerplan: Aanleg ‘Hop-over’ voor vleermuizen aan de Hundelgemsesteenweg ter 

hoogte van Heilig Geestgoed. Uit overleg met gebiedskenners bleek dat de Hundelgemsesteenweg een 

belangrijk obstakel vormt voor verschillende vliegroutes van vleermuizen. Om verkeersslachtoffers te 

vermijden worden de aanleg van zogenaamde hop-overs geadviseerd op 3 belangrijke oversteekplaatsen 

van de Hundelgemsesteenweg: ter hoogte van Heilig Geestgoed, Nerenbos (privébos) en het 

containerpark. Bij deze hop-overs wordt opgaande vegetatie tot dicht aan de weg gerealiseerd, vervolgens 

dienen de boomkruinen (of eventueel andere materialen) elkaar aan weerszijden van de weg (bijna) te 

raken. Op de plaats van de doorsnijding dienen de zijkanten van de weg afgeschermd te worden door 

dichte struikvegetatie die de vleermuizen dwingen hoger over de weg te vliegen. Vanwege de breedte van 

de hundelgemsesteenweg kan ook geopteerd worden voor een kunstmatige hopover m.b.v. palen en een 

over te spannen net. Om te voorkomen dat vleermuizen door (vracht)auto’s worden geschept, dienen deze 

afschermingen minstens 6 meter hoog te zijn. (gewestelijke bevoegdheid) 
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Figuur voorbeeld hop-over voor vleermuizen. (bron: Brochure “Met vleermuizen overweg” H.J.G.A Limpens, P.Twisk & 

G. Veenbaas, 2004 

 

 

 

Vogels: 

Het behoud van oude Eiken- en beukenbossen is van belang voor o.a. fluiter, middelste bonte specht en kleine 

bonte specht, groene specht, zwarte specht, bosuil. 

Het aanbrengen en vrijwaren van kleine landschapselementen komt ten goede voor verschillende soorten zoals 

houtsnip, steenuil, matkop, goudvink, nachtegaal, wielewaal…. Vooral in de bestanden 9a, 9b, 9c en 9d tussen 

Heilig Geestgoed en Bruinbos is dit van belang. 

De aanleg en instandhouding van brede boszomen, en kleinschalig akkerland (bestand 7b)  

Het behoud van hooilanden, enkele graanakkers die niet of gedeeltelijk worden geoogst... om ervoor te zorgen dat 

roofvogels en uilen voldoende voedsel kunnen vinden in het gebied. Vooral de aanwezigheid van muizen is voor 

deze soorten belangrijk. 

Volgende bestanden zullen beheerd worden als hakhout en zo geschikte broedbiotopen voortbrengen voor 

vogelsoorten (zoals. goudvink):  1a, 2a, 8a. 

Het vrijwaren van enkele naaldhoutbestanden (deel van bestand 5c) aangezien soorten zoals zwarte mees en 

kuifmees gebonden zijn aan naaldhout.  

Aangepaste schoontijd bij broedgevallen van wespendief. 

Toename van aandeel dood hout en oude bomen. 
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Hazelworm: 

� beheerwerken in Bruinbos zullen gefaseerd worden in ruimte en tijd 

� de kappingen en plagwerken die noodzakelijk zijn ter creatie/herstel van de open plekken houden rekening 

met de aanwezigheid van hazelworm: in de zomer is ze actief, in de winter leeft ze ingegraven op een 

diepte van ongeveer 50 tot 70 cm: werken spreiden over twee seizoenen? Kappingen gebeuren bij 

voorkeur in de langere vorstperiodes (januari-februari). 

� het beheer van de open plekken in het Bruinbos zal kleinschalig en gefaseerd gebeuren. 

� het kruinhout van kappingen in de bosbestanden zal in houtstapels achtergelaten worden  

� er is aandacht voor structuurvariatie en mozaïek van vegetatietypes op de openplekken 

� geleidelijke overgangen van open plekken naar bos, via zoom- en mantelvegetaties worden ontwikkeld en 

beheerd 

 

4.10.2 FLORA 

� stimuleren van ven-, oever- en watervegetaties door een gepast poelenbeheer 

� ontwikkelen van open plek in de bossfeer met een mozaïek van vegetatietypes 

� behoud van oude bossen 

� behoud en bescherming van voorjaarsflora, door hakhoutbeheer of door weinig tot geen exploitaties en 

indien toch dan met aangepaste exploitatievoorwaarden 

� aandacht voor paarse schubwortel in bestand 1a. 

� stimuleren van de soortenrijkdom door een gepast ecologisch maaibeheer (eventueel na 10 jaar met 

nabegrazing) 

� stimuleren en ontwikkelen van vegetaties van bosranden en zomen (onder andere lokaal met 

reuzenpaardenstaart) 

� onder controle houden of bestrijden van exoten 

 

4.11 DOOD HOUT EN OUDE BOMEN 

Het aandeel dood hout en oude bomen doen toenemen gebeurt voornamelijk indirect, door kwijnende of 

beschadigde bomen te laten staan en langzaam te laten aftakelen (voor zover ze geen gevaar kunnen opleveren 

voor wandelaars). Omgevallen bomen blijven onder dezelfde voorwaarden liggen.  

Het toepassen van selectieve hoogdunning als dunningsmethode draagt ook bij tot een toename van de hoeveelheid 

dood hout in het bos. Het kiezen van toekomstbomen zorgt dat er steeds een aantal bomen oud kunnen worden. Bij 

dunningen wordt het hout zoveel mogelijk in het bos achtergelaten. De oogst van hakhout zal wel verkocht worden 

als brandhout alsook de eindkappen van de populieren. 

Er zal ook deels actief ingegrepen worden. Zo worden in het Heilig geestgoed enkele dikke Amerikaanse eiken 

geringd. Ook elders wordt voorkeur gegeven aan ringen ten opzichte van kappen. De kroon wordt afgezet waar 

vallende takken een gevaar kunnen opleveren. Ook in dat geval wordt het kruinhout in het bos achtergelaten. In de 

hakhoutbestanden wordt steeds enkele overstaanders behouden. 

De Makegemse bossen zijn voor het grootste deel reeds oude bossen met typische oud boskenmerken. Er wordt 

dan ook voor geopteerd om in die gebieden nergens meer dan de aanwas te kappen (ongeacht het huidig volume) 
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en de kappingen (met uitzondering van de kappingen voor creatie van open plekken) worden zo veel mogelijk 

kleinschalig gehouden en gespreid in ruimte en tijd om het bos alle kansen te geven zich te ontwikkelen. 

 

 

4.12 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. DE TOEGANKELIJKHEID  

Wegennet en opengestelde boswegen 

De toegankelijkheid van de wegen wordt weergegeven in de toegankelijkheidskaarten en geregeld door de 

toegankelijkheidsregeling (zie bijlage 4.12).  

De boswegen zijn vaak in slechte staat wat eigen is aan het vochtige karakter van de bossen. Overwegend worden 

geen maatregelen voorzien ter verbetering van de wegen. Uitzondering hierop is de Van Miegroetdreef die 

plaatselijk in slechte staat is. Langs de Makkegemstraat moet de duiker aan de Klaasbeek verstevigd worden zodat 

het bos toegankelijk is voor (beheer)machines. Verderop, ter hoogte van bestand 5q, maakt de hoge waterstand de 

doorgang voor recreanten moeilijk: er zal een nieuw (rudimentair) plankenpad voorzien worden (+/- 300m lengte). 

Ter volledigheid wordt vermeld dat de dreef op de grens van het Luisdonk in geen geval verhard mag worden, dit 

wegens het belang van deze dreef voor vuursalamander. 

Er gebeuren jaarlijks en na stormweer veiligheidscontroles langs de opengestelde wegen. 

Voor georganiseerde sportactiviteiten of activiteiten waarbij de boswegen verlaten worden, is een voorafgaande en 

voorwaardelijke toestemming nodig van de eigenaar en een machtiging van ANB. 

 

Infrastructuur 

� fietsparking: er komen fietsenstallingen aan beide zijden van de Van Miegroetdreef, aan de Zoete zonde 

en aan de nieuw aan te planten boomgaard. Aan Ganzendam is reeds een fietsenstalling aanwezig. 

� slagbomen: worden voorzien aan de centrale dreef in Luisdonk (aan beide zijden) en aan de dreef langs 

de grens van Luisdonk. Ook aan de Van Miegroetdreef worden langs beide zijden slagbomen voorzien, net 

als aan de andere ingang van het Bruinbos. In het Heilig geestgoed is reeds een slagboom aanwezig aan 

de Zoete zonde en wordt een extra slagboom voorzien aan de zuidelijke ingang.  

� paaltjes: paaltjes ter hoogte van Luisdonk in Bosstraat tegen sluikparkeren zijn wenselijk (gemeentelijke 

bevoegdheid) 

� infoborden: er komt een infobord aan weerszijden van de Van Miegroetdreef, aan de Zoete zonde en aan 

de zuidelijk ingang van het Heilig Geestgoed. Er wordt eveneens een infobord voorzien aan het Luisdonk 
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langs de Bosstraat en langs de Hundelgemsesteenweg. Tot slot worden twee infoborden geplaatst aan 

Ganzendam en bij voorkeur ook een aan het kruispunt op de hoek met Borgwal.  

� parking: er is geen parking in de bossen van ANB. 

� rudimentair plankenpad deel van Van Miegroetdreef 

� picknickplaats: er is een picknickplaats aanwezig in Ganzendam en er wordt een nieuwe gepland in 

bestand 5a (toekomstige boomgaard). 

� stuw in Luisdonk: zal geplaatst worden om het bos langer nat te houden 

� duiker: de duiker in het Bruinbos aan de Klaasbeek zal verstevigd worden 

� (hoogzit: er worden mogelijke locaties weergegeven op kaart 4.13; deze worden pas voorzien wanneer 

ANB beslist dat jacht noodzakelijk is om grof wildpopulaties te beheren) 

De infrastructuurwerken worden voorzien voor het eerste planjaar van het beheerplan (zie “I” in kaptabel). 

 

Foto: duiker van Klaasbeek in Bruinbos die verstevigd moet worden 

 

4.13 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. DE JACHT  

Momenteel wordt er in de openbare bossen geen jacht uitgeoefend.  

Dit kan echter in de toekomst wel wenselijk zijn wanneer de grof wildpopulatie toeneemt en te grote schade zou 

kunnen veroorzaken. 

Op kaart 4.13 worden voor de domeinen van ANB locaties weergegeven die mogelijks geschikt zijn voor het 

plaatsen van een hoogzit. 

 

4.14 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. DE VISSERIJ 

Niet van toepassing. 
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4.15 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. GEBRUIK VAN NIET -HOUTIGE 

BOSPRODUCTEN 

De oogst van niet-houtige bosproducten zoals braambessen, bosbessen, dennenappels, kastanjes … is enkel 

toegestaan voor persoonlijk gebruik, zonder de paden te verlaten en zonder schade toe te brengen aan de 

standplaats. Oogst om commerciële redenen is niet toegestaan. Uitzondering hierop is de oogst van zaden van 

esdoorn in het Heilig Geestgoed indien deze als bosplantsoen erkend wordt (aanvraag lopende). 

Het oogsten van strooisel is nergens toegestaan daar dit kan leiden tot degradatie van de standplaats en oprukken 

van ongewenste soorten zoals bijvoorbeeld braam wat de natuurlijke verjonging kan hypothekeren. 

 

4.16 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN 

� Het beheer en herstel van heidegebieden kan beschouwd worden als het onderhouden en herstellen van 

een historisch beheertype.  

� hakhoutbeheer in bestanden 1a, 2a, 8a en deels 6i 

� beheer van houtkanten / bosranden al dan niet opgenomen in de databank Autochtone bomen en struiken 

� aanleg hoogstamboomgaard (bestand 5a) 

� aandacht voor dreven (o.a. heraanplant van dreef aan de Zoete Zonde (6r)) 

� het Bruinbos, Heilig Geestgoed, Luisdonk, en Boswijk zijn al minstens sinds de tijd van Ferraris permanent 

bos; er zal dan ook speciale aandacht gaan naar een gepast beheer van deze oude bossen (vermijden 

compactie van de bodem, oude bomen bewaren, voorjaarsflora, …) 

 

4.17 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE 

Door het bos op een duurzame wijze te beheren met voorrang voor natuurlijke processen, het nastreven van een 

hoger aandeel gemengde inheemse bestanden, de omvorming van een aantal exotenbestanden en het gebruik van 

inheemse en standplaatsgeschikte soorten in geval van kunstmatige verjonging, wordt een bijdrage geleverd aan het 

versterken van de algemene milieubeschermende functie van het bos. 

Er zijn nog enkele vervuilde waterlopen in het plangebied aanwezig. Oplossingen hiervoor vallen echter buiten de 

reikwijdte van dit beheerplan. 

De sluikstorten die aanwezig zijn, zullen opgeruimd worden.  

Slib en maaisel wordt steeds afgevoerd en op eigen gebieden (op geschikte plaatsen) gedeponeerd.  

 

4.18 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE  

In principe komen alle bestanden vervat in het bosbeheerplan in aanmerking voor wetenschappelijk onderzoek 

zolang dit op duurzame wijze gebeurt en het de beheerdoelstellingen niet in het gedrang brengt.  

Zoals eerder aangegeven in 3.5 is monitoring van enkele soorten of gemeenschappen aangewezen (zie 3.5 voor 

een opsomming van de belangrijkste).  

Momenteel wordt ook onderzoek gedaan naar de vermoedelijke aanwezigheid van boommarter door middel van 

cameravallen.  

Er is ook een aanvraag lopende om esdoorns in het Heilig Geestgoed aan te duiden als erkend bosplantsoen.  
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4.19 WERKEN DIE DE BIOTISCHE OF ABIOTISCHE TOESTAND VAN H ET BOS WIJZIGEN 

Reliëf 

Er worden geen werken voorzien, nog toegestaan, welke leiden tot wijziging van het reliëf. Ook het microreliëf blijft 

behouden. Met uitzondering van de aanleg van twee extra poelen in de graslanden van Melsen (bestanden 9b en 

9d) en een poel in grasland 6n. 

 

Waterlopen en ontwateringssystemen 

Het graven van nieuwe ontwateringsgrachten of –greppels wordt niet toegestaan. Hoogstens wordt het bestaande 

grachtensysteem onderhouden om de vitaliteit van het aanwezige bosbestand te garanderen. 

In het Luisdonk zal een stuw geplaatst worden op de Schragebeek langs de centrale dreef zodat een vernatting van 

het bos optreedt. 

Volgende aandachtspunten zijn aan de orde in het plangebied: 

� Klaasbeek: ruimen/reiten ikv collectorwerken 

� Molenbeek (in Vurste): bedding saneren (bouwmateriaal) 

� Driesbeek (Bottelaarse vijvers): vismigratieknelpunt en lozingspunt huishoudelijk afvalwater (IBA’s tegen 

ten laatste 2017) 

� Hollebeek (eventueel met plaatsing stuw) 

 

Wegenaanleg 

Een selectie van de bestaande wegen wordt onderhouden als bosweg. Er wordt echter geen verharding van de 

wegen voorzien. Uitzondering hierop is de Van Miegroetdreef, deze zal deels opnieuw voorzien worden van een 

knuppelpad, zij het in een erg rudimentaire vorm om het karakter van het bos niet te schaden. De dreef van het 

Luisdonk (ook toegankelijk voor fietsers) mag in geen geval verhard of verlicht worden ten behoeve van 

vuursalamander en vleermuizen.  

Er wordt geen aanleg van nieuwe paden voorzien in dit beheerplan.  

 

Wijziging van de kruidlaag 

Wijziging van de kruidlaag door gebruik van herbiciden is niet toegestaan uitgezonderd gebruik van glyfosaat bij de 

gecombineerde mechanische en chemische bestrijding van invasieve exoten bv. Amerikaanse vogelkers, Japanse 

duizendknoop en rododendron. 

Plaggen is ter bevordering van de heideontwikkeling wel toegestaan. 

 

Prikkeldraad 

Het plaatsen van prikkeldraad is niet toegestaan in het bos. In geval van vervanging dient gladde draad gebruikt te 

worden. Het basisprincipe is dat alle afsluitingen in het bos een tijdelijk karakter hebben. Op (middellange of lange) 

termijn dient een natuurlijke barrière (bramenstruweel, interne bosrand, ontoegankelijke verjongingsgroep, sterk 

ontwikkelde kruidlaag…) de functie van de afsluiting over te nemen. 

Indien toch een afsluiting vereist is, dient geopteerd te worden voor houten palen en gladde gegalvaniseerde draad. 

Er is enkel nog prikkeldraad aanwezig rond: 
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� het elzenbroekbosje tussen het Bruinbos en het Heilig geestgoed (6b). 

� te bebossen weiland (bestand 5a) 

� enkele graslanden 

� de akker 

 

Foto: prikkeldraad rond bestand 6s. 

 

4.20 PLANNING VAN DE BEHEERWERKEN  

De beheerwerken die worden voorzien in de verschillende bestanden, worden zoveel mogelijk in tabelvorm 

weergegeven. Volgende bijlagen kunnen hiervoor geraadpleegd worden: 

Bijlage 4.5. Kaptabel  

Bijlage 4.20 Beheertabel  
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PROVINCIE OOST VLAANDEREN 

De bestanden in eigendom van de provincie Oost-Vlaanderen maken allemaal deel uit van één boscomplex: het 

Gentbos.  

Op de enquêtedag in het Gentbos bleek dat het bos als provinciaal bos een belangrijke aantrekkingskracht uitoefent 

op recreanten uit de omgeving van (vooral) Gent en Merelbeke. Het bos wordt gebruikt als speelbos door een aantal 

jeugdbewegingen, vooral onder de oude beuken. Jaarlijks begeleidt de Provincie circa 1.500 leerlingen in het 

Gentbos, verspreid over het hele schooljaar. Ook de gemeente Merelbeke verzorgt hier schooluitstappen en heel 

wat leerkrachten bezoeken zelfstandig het Gentbos met hun klas. 

Daar tegenover staat de ecologische waarde van het gebied. De nattere delen worden al reeds lange tijd niet meer 

beheerd en kennen dus een spontaan karakter, ze staan grote delen van het jaar onder water. Op de drogere delen 

komen oude eiken en beuken voor.  

Er wordt gezocht naar een geschikte speelzone in het Gentbos. Er zullen ook twee bestanden aangeduid worden als 

vrij toegankelijke zone. Recreatie onder de vorm van wandelen zal mogelijk blijven, zij het op een beperkt aantal 

paden en met een vaste wandelroute (“laarzenpad”).  

Het bos zal plaatselijk een nulbeheer kennen in de natste delen en de oudste drogere delen, in andere delen zal er 

een hakhout- of middelhoutbeheer toegepast worden en in de jonge aanplanten zullen ook een aantal dunningen 

uitgevoerd worden. Exotenbestrijding en veiligheidskappen langs paden zullen uiteraard wel uitgevoerd worden. In 

het Gentbos zal wat exoten betreft voornamelijk aandacht gaan naar de rododendron die plaatselijk veelvuldig 

voorkomt. Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik komen ook voor maar in mindere mate. 

Er zijn ook enkele graslanden aanwezig ((hooi)weide of hooiland). Deze graslanden zullen ecologisch beheerd 

worden en er zal een bosrand gerealiseerd worden (waar deze nog niet aanwezig is).  

Ook de poelen en de vijver zullen een gepast beheer krijgen. 
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3 BEHEERDOELSTELLINGEN  

In het Gentbos primeren de recreatieve functie en de ecologische functie. Er wordt geen economische opbrengst 

nagestreefd. 

 

3.1 BEHEERDOELSTELLINGEN M .B.T. DE ECOLOGISCHE FUNCTIE  

De ecologische functie is de hoofdfunctie voor de nattere bestanden en de graslanden. Rekening houdend met de 

lokale omstandigheden, potenties en het recreatief belang van het Gentbos, wordt als globale doelstelling getracht 

deze ecologische waarde te behouden en te versterken. Hierbij wordt zoveel als mogelijk uitgegaan van de 

aanwezige potenties op het terrein en van natuurlijke processen om het beoogde doel te bereiken. Er wordt zoveel 

mogelijk gestreefd naar inheems gemengde bossen met geleidelijke overgangen naar open ruimte. Open plekken 

zullen ecologisch beheerd worden.  

 

3.1.1 ALGEMENE DOELSTELLINGEN 

3.1.1.1 BOSSEN 

Volgende boshabitattypes worden als doeltypes naar voren geschoven (in volgorde van aandeel): 

� Essen-Elzenbos (habitattype 91E0 (Alluviale bossen)) vochtig, voedselrijk bos met als soorten: grote 

brandnetel, vlier, gewone berenklauw, kruipende boterbloem, slanke sleutelbloem, speenkruid, 

moerasspirea, pinksterbloem, bosanemoon, gevlekte aronskelk, gewone salomonszegel … 

� Elzenbroekbos (habitattype 91E0 (Alluviale bossen)) nat bos dat in de zomer slechts oppervlakkig 

uitdroogt; zwarte els is de belangrijkste boomsoort; kruiden zijn vaak: wolfspoot, bitterzoet, grote wederik, 

gele lis, … 

� Eiken-Beukenbos (corresponderend met habitattypes 9120 (Atlantische zuurminnende beukenbossen met 

Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei) en 9130 (Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum)) het 

eiken-beukenbos bevat een belangrijk aandeel beuk, vaak ook zomereik, gewone es komt amper voor; 

typische soorten in de kruidlaag zijn: adelaarsvaren, lelietje-van-dalen, valse salie, gladde witbol, … 

� Essen-Eikenbos (corresponderend met habitattypes 9120 (Atlantische zuurminnende beukenbossen met 

Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei) en 9130 (Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum): 

aspectbepalende soorten voor het essen-eikenbos zijn zomereik, gewone es, soms beuk of gewone 

esdoorn; opvallende voorjaarsflora: bosanemoon, gele dovenetel, gewone salomonszegel, wilde hyacint, 

…  

Hierbij dient opgemerkt te worden dat er nog een aantal populieren aanwezig blijft binnen deze doeltypes. Het 

aandeel populier zal slechts op langere termijn afnemen, er wordt namelijk geen eindkap voorzien in het beheerplan. 

De bosdoeltypes worden grafisch weergegeven op kaart 3.1. 

In theorie wordt voor openbare bossen gestreefd naar een percentage van 100% inheems gemengd bos voor VEN-

gebied en 80% voor andere gebieden. Nu reeds bestaat ongeveer 80% van de bosoppervlakte van het Gentbos uit 

inheems gemengd bos (de databank geeft echter andere waarden aan omdat die de gewone esdoorn als exoot 

beschouwt). Op langere termijn zal er dus naar gestreefd worden dat heel het Gentbos bestaat uit inheems 

gemengd bos. Binnen de definitie van inheems gemengd bos blijft een inmenging van maximaal 10% exoten 

mogelijk, wat het mogelijk maakt om de oude typische parkbomen toch te behouden (zie verder 3.1.3). 

Het aandeel exoten zal voornamelijk (op langere termijn) dalen door deze soorten te benadelen bij kleinschalige 

ingrepen (licht in het bos brengen, veiligheidskap, exotenbeheer/bestrijding) of door spontane uitval. 
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3.1.1.2 OPEN PLEKKEN 

Algemene doelstelling 

Open plekken hebben een grote natuurwaarde, zowel voor fauna als voor flora. In het ganse beheerplangebied zal 

het aandeel open plekken gedurende de beheerplanperiode toenemen. De bestaande open plekken zullen in de 

meeste gevallen een aangepast beheer krijgen.  

Om in een bosbeheerplan mee te tellen als open plek dient voldaan te zijn aan een aantal randvoorwaarden: 

� De bedekkingsgraad van het bos moet onder de 50% zijn 

� De gecreëerde biotopen moeten in functie staan van natuurbehoud in het bos.  

� De open plek is over minstens de helft van zijn omtrek omgeven door bos. 

� De open plek moet binnen de invloedssfeer van het bos liggen. De maximale oppervlakte mag 3 hectare 

bedragen. 

Voor het gehele beheerplan zou volgens de CDB 5% van de totale oppervlakte moeten bestaan uit natuurlijk 

beheerde open plekken. Deze totale oppervlakte is de oppervlakte die onder het bosdecreet valt, 267 ha en 77 a. De 

nagestreefde oppervlakte is dan 13,39 ha voor het gehele beheerplan 

Voor openbare bossen en domeinbossen legt de beheervisie van ANB de lat nog iets hoger en wordt er gestreefd 

naar 5 tot 15% open plekken. Aangezien de oppervlakte openbaar bos van het Gentbos (exclusief parking, inclusief 

bestand 1x) ongeveer 28 ha bedraagt, ligt de streefoppervlakte aan open plekken en/of gradiënten tussen ca. 1,5 
ha (5%) en 4 ha (15%).  

Hieronder worden de aanwezige en te creëren open zones besproken. Verderop wordt dan de ruimtebalans 

opgemaakt. De locaties en doelstellingen van deze open zones worden weergegeven op kaart 3.1. 

 

Doelstellingen op bestandsniveau 

Bestand 1b in het Gentbos bestaat uit grasland afgewisseld met struikvormige vegetatie en solitaire bomen. 

Doelstelling hier is de ontwikkeling van een glanshaverhooiland (habitatdoeltype 6510) met houtige elementen. 

Bestand 1h is momenteel een vochtig graslandperceel dat beweid wordt. Het vertoont kenmerken van het 

dotterbloemverbond en (wegens de beweiding) overgangen naar het zilverschoonverbond. De aanwezige bosbies 

toont kwel aan. De beweiding van dit perceel zal worden stopgezet en er zal overgeschakeld worden naar een zuiver 

hooilandbeheer. Het vegetatiedoeltype voor dit bestand is dotterbloemgrasland (Calthion). De poel is van het 

lichtrijke type (‘kamsalamandertype’) en zal op die manier beheerd worden. 

De vijver in het Gentbos werd aangeduid als bestand 1m. De vijver kent een voormalig gebruik als visvijver en er is 

geen of nauwelijks watervegetatie aanwezig. Deze vijver heeft potentie voor het snoek-zeelt-rietvoorn watertype en 

indien de waterkwaliteit goed genoeg zou zijn mogelijk zelfs voor kroeskarper (mededeling A. Dillen: visserijbioloog 

ANB). Maar anderzijds is de vijver ook geschikt voor amfibieën wat impliceert dat er best niet te veel vis in zit of 

minstens een afwisselend diepteprofiel zodat er wat gescheiden waterpartijen ontstaan. De keuze tussen deze twee 

opties wordt pas later genomen. 

Zowel bestand 1o als 1r vertonen kenmerken van glanshavergrasland. Doelstelling is hier om een hooilandbeheer 

aan te houden ter bevordering van glanshaverhooiland als vegetatietype (habitat 6510). In bestand 1r (natter dan 

bestand 1o) is recent een poel aangelegd op de grens van bosbestand 1s. Het is de bedoeling dat het een lichtrijke 

poel voor watersalamanders is maar ze ondervindt op heden te veel beschaduwing van bosbestand 1s dat net ten 

zuiden van de poel ligt. Doelstelling is om deze poel wat meer vrij te stellen door het bos deels frequent als hakhout 

af te zetten en overigens te beheren als een poel van het lichtrijke type (zie verder beheermaatregelen). Langs de 

grenzen van de graslanden zijn deels meidoornhagen aangeplant en deels knotwilgen. Niet alle knotwilgen zijn in 

goede staat wegens de overhangende kruinen van grotere bomen op de aangrenzende privé-eigendom. De goede 
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knotwilgen kunnen behouden blijven en periodiek geknot worden. Overigens is rondom deze graslanden nog 

prikkeldraad aanwezig, dewelke verwijderd zal worden. 

Bestand 1v is een grasland met een poel en houtkanten waar een gebruiksovereenkomst voor opgemaakt is als 

hooiweide (maaien + nabegrazing). Net als bij de andere graslanden van het Gentbos zal de nabeweiding hier 

stopgezet worden en wordt er overgeschakeld op een hooilandbeheer (twee keer maaien). Hierbij moet voldoende 

rekening gehouden worden met de aanwezigheid van de poel (bufferzone; zie verder maatregelen). Als doeltype 

wordt het glanshaverhooiland (habitat 6510) vooropgesteld. De poel is lichtrijk en zal beheerd worden in functie van 

kamsalamander.  

In bestand 1u bevinden zich eveneens twee poelen. Deze zijn in (en aan de rand van) het bos gelegen en dus 

schaduwrijk en behoren eerder tot het vuursalamandertype. Doelstelling is het behoud en onderhoud van deze 

poelen volgens het schaduwrijke type (zie verder maatregelen). 

De akker (bestand 1x) zal in het begin van de planperiode beplant worden op een vergelijkbare manier als bestand 

1b: glanshavergrasland met een afwisseling van houtkanten en solitaire bomen.  

Tot slot komt in het Gentbos nog een andere open plek voor die niet onder de voorwaarden van het bosdecreet valt 

en geen ecologische inrichting krijgt: de parking van het Gentbos is opgenomen als bestand 1a, met een oppervlakte 

van 0,12 ha. Deze parking zal behouden blijven als toegangspoort tot het Gentbos. 

 

Bestand Oppervlakte (ha) Doelstelling 

1b (deels ook struweel) 1,66 Glanshaverhooiland (met houtkanten) 

1h 0,53 Dotterbloemgrasland  

1o 0,36 Glanshaverhooiland 

1r 0,77 Glanshaverhooiland 

1v 1,43 Glanshaverhooiland 

1x 0,65 Glanshaverhooiland (met houtkanten) 

1m 0,76 Snoek-zeelt-rietvoorntype en/of lichtrijke amfibieënpoel 

1h 0,013 Kamsalamanderpoel 

1r 0,013 Kamsalamanderpoel 

1u (2 poelen) 0,026 Vuursalamanderpoel 

1v (1 poel) 0,013 Kamsalamanderpoel 

 

Bestand 1x mee in beschouwing genomen zal er zo’n 6,22 ha bestaan uit ecologisch beheerde open plekken. Deze 

open plekken nemen 22% van het Gentbos in beslag (of 20% indien akker 1x nog niet meegerekend wordt).  

 

Mantel-zoomvegetaties 

Op volgende locaties worden mantel-zoomvegetaties nagestreefd (terug te vinden op kaart 3.1):  

Bestanden 
 

Lengte Breedte 
Totale 

oppervlakte 
Aandachtspunt 

1b enkel 260 m 16 m 0,41 ha  

1c (west) dubbel 200m 8 m 0,16 ha  

1g enkel 370 m 8 m 0,29 ha  

1h (1i) enkel 150 m 8 m 0,12 ha reuzenpaardenstaart 

1m enkel 300 m 2 m 0.06 ha  

1o (1n) enkel 90 m 8m 0,07 ha reuzenpaardenstaart 

1r (1q) enkel 150 m 8m 0,12 ha  

1u enkel 680 m 8 m 0,54 ha  
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Bestanden 
 

Lengte Breedte 
Totale 

oppervlakte 
Aandachtspunt 

1v enkel 270 m 16 m 0,43 ha  

1x enkel 95 m 16 m 0,16 ha  

bosweg NW-ZO dubbel 800 m 8 m 0,64 ha  

bosweg ZW-NO dubbel 600 m 8 m 0,48 ha  

Dit betekent dat er in het Gentbos ongeveer 3,48 ha (of 12% van het Gentbos) als bosrand zal fungeren.  

Bovenstaande berekening is een inschatting en maakt gebruik van vaste breedtes, in werkelijkheid is de zoekzone 

voor de bosrandbreedte ongeveer een boomlengte en varieert de eigenlijke breedte op het terrein en afhankelijk van 

de potenties en aanwezige te behouden monumentale bomen in deze zone. Een bosrand is bij voorkeur dus golvend 

en niet overal even breed. Zie ook verder. 

 

Overzicht doeltypes open plekken  

Onderstaande beschrijving is grotendeels gebaseerd op Geert Sterckx & Desiré Paelinckx (2004)2. 

� Glanshaverhooilanden (6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis): Glanshaverhooilanden bestaan uit hooilanden met een uitbundig bloeiaspect met veel 

composieten en schermbloemigen. Ook hooiweiden komen voor onder dit type. Er is een grote variatie aan 

verschijningsvormen naargelang de standplaats (bodemtype, drainageklasse, voedselrijkdom en eventueel 

overstromingsduur). Er zijn verschillende overgangen naar andere graslandtypen mogelijk, niet alleen 

zoals Kamgrasweiden (Cynosurion) of het Grote vossestaartverbond (Alopecurion), maar ook naar 

Dottergraslanden (Calthion) of meer verruigde graslanden. 

� Dottergrasland: voor Vlaanderen: echte koekoeksbloem, grote ratelaar, dotterbloem, tweerijige zegge, 

brede orchis en gevleugeld hertshooi; meestal als overgangstoestand naar een ander type. 

� Kamsalamanderpoel: aanduiding voor een lichtrijke poel voor kleine watersalamander, 

alpenwatersalamander, kamsalamander, groene kikkercomplex, gewone pad; rijk aan ondergedoken en 

drijvende waterplanten. 

� Vuursalamanderpoel: aanduiding voor een beschaduwde poel met helder, stromend water en een sliblaag 

met bladeren. 

 

3.1.1.3 DOOD HOUT  

Het bosbeheer streeft naar een minimum aandeel van dood hout van 4% van het bestandsvolume.  

Actueel bedraagt het aandeel staand dood hout over de totale bosoppervlakte 1,36% (cf. paragraaf 2.3.2.2). Indien 

geschat wordt dat het aandeel liggend hout ongeveer gelijk is aan het aandeel staand dood hout, dan bedraagt het 

aandeel dood hout 2,67%. Belangrijk is om in het achterhoofd te houden dat deze resultaten rechtstreeks afgeleid 

worden uit de dendrometrie-opnames en dus steeds een onderschatting zijn van de werkelijke hoeveelheid dood 

hout in het bos. 

Volume staand 
dood hout 

(m³/ha) 

Volume levend 
hout (m³/ha) 

Aandeel staand 
dood hout (%) 

Aandeel dood 
hout (%) 

3,11 226,43 1,36 2,67 

                                                                 

2 Geert Sterckx & Desiré Paelinckx (2004), Beschrijving van de Habitattypes van Bijlage I van de Europese 

Habitatrichtlijn 
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Doelstelling is een stijging van het aandeel dood hout (zowel staand als liggend) tot minimum 4%. 

Het aandeel dood hout zal stijgen doorheen de planperiode zonder actieve ingrepen (bv. door windval). Maar ook 

directe ingrepen zoals gekapte bomen of kruinen (op stapels) te laten liggen of bomen laten sterven op stam (door te 

ringen) dragen bij tot dit aandeel. Meer mogelijke ingrepen worden weergegeven bij het hoofdstuk maatregelen. 

 

3.1.1.4 RUIMTEBALANS 

 Openbare bossen Privébossen 

 Huidige toestand Doelstelling  Huidige 
toestand 

Doelstelling 

Inheems 
gemengd bos 

ANB: 31% 

Merelbeke: 12%  

Provincie: 80% 

ANB: 75% 

Merelbeke: 75% 

Provincie: 100% 

18% +/- 50% 

Gradiënten en 
bosranden 

/ ANB: 4,21ha 

Gemeente: 2,34 

Provincie: 3,48 ha 

-/ 3,43 ha 

Open plekken 
en 
natuurgericht 
beheer 

ANB: 4,35 ha 

Gemeente: 
1,83ha 

Provincie: 5,57 ha 

ANB: 6,82 ha 

Gemeente: 1,83 

Provincie: 6,22 ha 

3,23 ha 3,23 ha 

Dood hout ANB: 3,57 % 

Merelbeke: 2,81% 

Provincie: 2,67 % 

ANB: 4% 

Merelbeke: 4% 

Provincie: 4% 

1,74 % 3,48%  

 

Aftoetsing van de vooropgestelde cijfermatige doelstellingen: 

In het Gentbos wordt een totaal van ongeveer 9 ha open plekken (ca. 6ha) en/ of gradiënten (ca. 3ha) nagestreefd. 

Dit wil zeggen dat de doelstelling van 15% voor openbare bossen zeker gehaald wordt. Aangezien deze oppervlakte 

al boven de 15% ligt wordt niet geopteerd om nog bijkomende open plekken aan te leggen in het Gentbos. 

Ook de doelstellingen voor inheems gemengd bos en dood hout worden geacht behaald te zijn tegen het einde van 

de planperiode. 

 

 

3.1.2 NA TE STREVEN SOORTEN 

Potentieel natuurlijke vegetatie 

De potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) is de vegetatie die op een bepaalde plaats van nature zou voorkomen 

zonder tussenkomst van de mens. Voor de bestanden in omvorming geldt dat ontwikkeling en behoud van soorten 

verbonden aan de PNV worden nagestreefd in zowel de kruid-, struik- als boomlaag. Dit houdt in dat deze soorten 

worden bevoordeeld bij eventuele dunningen. Voor de bestanden in omvorming wordt natuurlijke verjonging van 

deze soorten gestimuleerd. In het Gentbos worden geen nieuwe aanplanten voorzien binnen de planperiode (met 

uitzondering van struweel in bestand 1x). Indien plaatselijk toch kunstmatige verjonging wenselijk is dan wordt bij 

voorkeur van deze soorten uit de boomlaag gebruik gemaakt. Het nemen van de PNV als leidraad zal niet alleen de 
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ecologische waarde ten goede komen maar staat er mede garant voor dat met het oog op de productie van 

kwaliteitshout de juiste soorten gekozen worden. 

De PNV-kaart geeft voor het Gentbos volgende mogelijke bostypes aan: typisch Eiken-Beukenbos (droge en natte 

variant) en Elzen-Vogelkersbos. De samenstelling van deze types wordt weergegeven in onderstaande tabel. 

 

Tabel 3.1.2: Soorten volgens de PNV 

Bostype Struik- & kruidlaag Boomlaag 

Typisch Eiken-Beukenbos,  hazelaar, lijsterbes, sporkehout 
adelaarsvaren, smalle stekelvaren, zachte 
witbol, ruige veldbies, bosanemoon, lelietje-
der-dalen, dalkruid, valse salie  

beuk*, zomereik, berk 

Elzen-Vogelkersbos gelderse roos, aalbes, vogelkers, hazelaar, 
meidoorn 

zwarte els*,  gewone es*, 
boskers, winterlinde, zomereik, gewone 
esdoorn, zachte berk, iepensoorten  

*: dominante of co-dominante soort 

 

Specifieke plant- en diersoorten 

� behoud en onderhoud van de aanwezige poelen en vijver. Het beheer van deze poelen komt niet alleen de 

amfibieën, maar ook de vleermuizen en oever- en waterflora ten goede. 

� ecologische beheer van open plekken met mantelzoomvegetaties komt ten goede van verschillende 

vogelsoorten (zoals zomertortel, houtsnip, steenuil, matkop, nachtgaal, wielewaal), dagvlinders (zoals de 

zeldzame grote vos), flora, … 

� behoud van voorjaars- en kwelvegetatie (gebieden nat houden, goede waterkwaliteit nastreven, 

aangepaste schoontijd) 

� behoud van oude bomen ten behoeve van spechten, bosuil, vleermuizen (franjestaart, grootoorvleermuis, 

baardvleermuis, rosse vleermuis), allerlei fungi, … 

� reuzenpaardenstaart in bestand 1h en langs de grens 1n/1o. 

 

3.1.3 DOELSTELLINGEN MET BETREKKING TOT EXOTEN 

Potentieel invasieve soorten 

Pontische rododendron 

Rododendron komt (vrij veelvuldig) voor in Gentbos vanwege het vroegere parkkarakter. Doelstellingen met 

betrekking tot deze soort zijn tweeledig: 

� In de toekomstige speelzone kunnen de struiken aanwezig blijven. Nieuwe verjonging wordt wel 

bestreden, doch zonder glyfosaat omwille van de veiligheid. 

� Buiten de speelzone worden bestaande struiken enkel behouden langsheen de wandelpaden omwille van 

het visueel en historisch karakter. Ook hier zal verjonging wel aangepakt worden. Meer centraal in de 

bestanden zal deze soort overal verwijderd te worden. Bestrijding gebeurt ook hier zonder glyfosaat. 

 

Amerikaanse eik 

Amerikaanse eik dient in het Gentbos hoofdzakelijk onder controle gehouden te worden. Wat zeker belangrijk is, is 

dat deze soort geweerd/beheerd wordt op plaatsen waar kappingen zullen gebeuren. Bij nieuwe lichtplekken in het 
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bos zal namelijk massaal verjonging optreden. Daar tegenover staat dat deze soort belangrijk is voor vleermuizen. 

Vooral dikke, holle Amerikaanse eiken kunnen functioneren als koloniebomen. Bij een eventuele beslissing om dit 

soort Amerikaanse eiken te verwijderen moet dus zeker voorafgaand aandacht naar vleermuizen gaan.  

Aanplanten of stimuleren van natuurlijke verjonging van Amerikaanse eik wordt in elk geval in geen enkel bestand 

toegelaten.  

Deze soort komt in het Gentbos niet dominant voor. Ingrepen blijven beperkt tot het eventueel ringen van enkele 

bomen ten behoeve van het aandeel staand dood hout of licht in het bos (met de nodige nabehandeling). Jonge 

exemplaren worden bij voorkeur wel verwijderd. 

 

Amerikaanse vogelkers 

Deze soort heeft in de bossen slechts een beperkte verspreiding. In dit gebied worden niet meteen problemen 

verwacht. In het Gentbos werd deze soort enkel teruggevonden als zaailingen, deze worden bij voorkeur verwijderd. 

Doelstelling is dat deze soort nog steeds onder controle is tegen het einde van de planperiode. 

 

Weinig invasieve soorten 

Gezien zijn voorgeschiedenis als kasteelbos worden vele oude parkbomen aangetroffen waaronder enkele exoten 

(fijnspar, kastanjes, ..). Deze vormen naar verspreiding en verdrukking van inheemse soorten een geringer 

probleem. Met uitzondering van de monumentale parkbomen zullen deze soorten de voorkeur krijgen om bij 

kleinschalige ingrepen geringd of gekapt te worden en zal het hout in het bos achtergelaten worden. Deze soorten 

zijn op heden niet sterk aanwezig en zorgen niet voor problemen in het Gentbos. Ze zijn getuigen van het 

parkverleden van het Gentbos. 

 

 

3.2 BEHEERDOELSTELLINGEN M .B.T. DE ECONOMISCHE FUNCTIE 

De economische functie is in het Gentbos ondergeschikt aan de andere functies. Er wordt zo veel mogelijk 

geopteerd om het hout in het bos te laten. Mogelijke opbrengsten zijn eerder een neveneffect ten gevolge van 

maatregelen in functie van andere doelstellingen. 

 

3.2.1 HOUT  

Er wordt in dit plangebied rekening gehouden met een gemiddelde aanwas van 6m³/ha/jaar. In het Gentbos worden 

volgende kappingen voorzien: 

� hakhoutkappingen (meestal in een middelhoutbeheer): in (delen van) bestanden 1c, 1d, 1i, 1j, 1s en 1u 

� eerste dunning: bestand 1g 

In de andere bestanden gebeuren enkel kappingen onder de noemer van veiligheidskappingen (in de speelzones en 

langs de paden), vrijstelling van monumentale bomen, licht brengen t.b.v. verjonging, exotenbestrijding/controle (bv 

rododendron) en lokaal wat kappingen om het plankenpad aan te leggen. 

Reguliere dunningen waarbij de volledige aanwas of de achterstand wordt weggewerkt komen dus niet aan bod om 

de spontane ontwikkeling die het bos de laatste jaren gekend heeft zoveel mogelijk te behouden. Wanneer er 

gekeken wordt naar de houtvoorraden komen hieruit duidelijk de oudste bestanden van het Gentbos naar voren (1f, 

1k en 1q) als bestanden met een te hoog volume ten opzichte van het aangenomen streefvolume van 450m³/ha. 

Aangezien deze bestanden te waardevol zijn in hun huidige staat als bestand met monumentale bomen, zal er geen 
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achterstand weggewerkt worden. Bij een eventuele dunning (om plaats te geven aan monumentale bomen, exoten 

te benadelen, …) wordt hoogstens de aanwas gekapt. De aanwas in deze bossen wordt geschat op gemiddeld 

6m³/ha/jaar.  

De hoofdmoot van het hout dat zal voortkomen uit het Gentbos bestaat dus uit hakhout. Het hakhout wordt 

aangeboden als brandhout. Een deel van het hout zal steeds in het bos achterblijven om het aandeel dood hout aan 

te vullen: kruinhout op stapels, anderen om klassen dik hout aan te vullen. Een houw zal ongeveer 0,5 ha bedragen 

(zie maatregelen). 

In onderstaande tabel worden de volumes weergegeven van de bestanden waarin metingen uitgevoerd werden. 

Perceel Bestand 
Oppervlakte 
(ha) 

Stamtal 
(N/ha) 

Grondvlak 
(m²/ha) 

Volume 
(m³/ha) 

Ingrepen 

1 c 0,968 3772,56 60,49 423,00 2 houwen 

1 d 0,456      1 houw 

1 e 0,349 1100,33 29,77 279,27 hoogstens kleinschalige ingrepen 

1 f 3,029 304,56 46,97 598,17 hoogstens kleinschalige ingrepen 

1 g 1,319 1375,41 17,97 91,77 eerste dunning 

1 i 0,62 3772,56 37,12 161,53 1 houw 

1 j 1,516 1208,40 35,77 302,37 3 houwen 

1 k 0,65 294,73 40,58 519,36 hoogstens kleinschalige ingrepen 

1 l 2,48 1002,09 31,09 274,66 hoogstens kleinschalige ingrepen 

1 n 1,492 402,80 20,20 270,33 hoogstens kleinschalige ingrepen 

1 p 2,257      hoogstens kleinschalige ingrepen 

1 q 0,877 805,60 40,39 540,66 hoogstens kleinschalige ingrepen 

1 s 1,828      4 houwen 

1 t 0,784 1178,93 16,43 101,54 hoogstens kleinschalige ingrepen 

1 u 3,223     423,00 6 houwen 

 

3.2.2 JACHT 

Er wordt geen jacht uitgeoefend in het Gentbos. Er zijn op heden geen intenties om dit te veranderen gedurende de 

planperiode. Maar mogelijks moet in de toekomst wel aan jacht gedacht worden bij eventuele overlast van grof wild 

(everzwijn, ree, damhert, …). Dit zal dan gebeuren in de vorm van licentiejacht in nauw overleg met ANB. 

 

 

3.3 BEHEERDOELSTELLINGEN M .B.T. DE SOCIALE EN EDUCATIEVE FUNCTIE  

Gezien de grote ecologische waarde van vele van de bossen in dit beheerplan zal ervoor gezorgd worden dat de 

recreatie gezoneerd is over het plangebied. Kwetsbare en zeer waardevolle bossen worden zoveel mogelijk 

gevrijwaard van recreatie.  

Het Gentbos wordt veelvuldig gebruikt als speelzone, als wandelbos en als leerbos door scholen en educatieve 

organisaties. Het Gentbos speelt dus momenteel al een regionaal belangrijke rol wat betreft bosrecreatie, ondanks 

de soms modderige staat van de paden en het ontbreken van wandelsignalisatie. De recreatieve en educatieve 

functie zijn dus op heden zeer belangrijk.  

Uit een korte bevraging van de bezoekers (ABO, 2012) blijkt dat het overgrote deel afkomstig is uit Merelbeke zelf of 

uit naburige gemeenten zoals Gent of Oosterzele. Hierbij gaat het niet om buurtbewoners, maar om bezoekers die 

bewust een uitstap plannen naar het Gentbos. Het merendeel van de bezoekers (76%) komt met de wagen en 

parkeert die op de parking aan de Poelstraat (bosbestand 1a). Deze parking ligt er echter dikwijls modderig bij. 

Daarnaast komen ook bezoekers met de fiets (12%) of te voet (12%) naar het bos. Het Gentbos wordt door het 
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openbaar vervoer niet vlot bediend. De meeste bezoekers komen naar het Gentbos om er te wandelen, al dan niet in 

combinatie met het uitlaten van de hond. Bij de bezoekers zijn er opvallend veel gezinnen met kinderen (60%). 

Gevraagd naar hun mening over het bos, waren er vooral veel opmerkingen over de modder en het ontbreken van 

een wandellus. Aan de ingang van het bosgebied staat er geen accuraat informatiebord en de wandelpaden zijn niet 

bewegwijzerd. Samenvattend is er vooral vraag naar betere en/of duidelijkere paden. Ook extra rustbankjes zijn 

gewenst. 

In tweede instantie wordt het Gentbos ook veelvuldig gebruikt in het kader van natuur- en boseducatie, voornamelijk 

door het provinciaal natuureducatief centrum De Kaaihoeve uit Zwalm en de gemeentelijke milieudienst van 

Merelbeke (centrum Waterrijk). Beiden organiseren er geleide wandelingen en educatieve klasuitstappen onder 

leiding van natuurgidsen. In het jaar 2012 werden in het Gentbos 73 klassen begeleid door De Kaaihoeve (1 503 

leerlingen) en 8 klassen door Het Waterrijk (190 leerlingen). 

In het weekend wordt het Gentbos daarnaast regelmatig gebruikt door de jeugdbewegingen van Merelbeke en/of 

door de huurders van hun lokalen. Exacte cijfers over hoeveel dagen het Gentbos bespeeld wordt zijn er evenwel 

niet voorhanden. Wel is het Gentbos momenteel blijkbaar het enige bos in Merelbeke waarin gespeeld wordt door de 

georganiseerde jeugd. Dit omwille van de algemene nood aan speelgroen, de nabijheid van het bos in het 

randstedelijk gebied en het daar aanwezige 'bosgevoel'. Daarnaast heeft de gemeentelijke Jeugdraad reeds een 

advies geschreven voor de realisatie van een speelbos in de gemeente (mededelingen jeugdconsulent Merelbeke). 

Het de facto gebruik van een speelzone in het Gentbos wordt momenteel door zowel de eigenaar (het 

provinciebestuur) als de handhaver (het ANB) gedoogd. Met de instelling van een officiële speelzone kunnen er 

echter duidelijke afspraken en een vorm van medeverantwoordelijkheid met de jeugdbewegingen worden 

gerealiseerd. Tevens kan een officiële speelzone in het Gentbos bijdragen tot de controleerbare zonering van 

recreatievormen in het complex van de Makegemse Bossen. 

Tenslotte wordt het Gentbos nog sporadisch bezocht door andere vormen van bosrecreatie zoals ruiters, quads of 

paddenstoelenverzamelaars.  

Ook wordt af en toe nog zwaar materiaal (vrachtwagens) gebruikt voor de beperkte bosexploitatie of het onderhoud.  

Een laatste knelpunt betreft de restanten van de vroeger aangelegde 'knuppelpaden' welke voor de bezoekers 

inefficiënt en ronduit gevaarlijk zijn. Hetzelfde geldt voor de stukken groene draad langsheen de huidige 

wandelpaden. Beiden worden best verwijderd en waar nodig vervangen door duurzame en gebruiksvriendelijke 

materialen. 

 

Het is de doelstelling om een beperkte onthaalinfrastructuur met een zekere basiskwaliteit te voorzien.  

Een deel van het Gentbos zal als speelzone geofficialiseerd worden en een nieuwe, aantrekkelijke lusvormige 

wandeling wordt uitgestippeld en op het terrein aangegeven. De speelzone kan een verhoging van de recreatiedruk 

in het bos met zich mee brengen. Een duidelijke (leesbare) afbakening op het terrein is dus van groot belang.  

De speelzone zal zich bevinden in (delen van) volgende bestanden 1e, 1f, 1j en 1k. De oppervlakte bedraagt 

ongeveer 5ha. Zie toegankelijkheidskaart 4.12 voor de exacte afbakening.  

Naast de speelzone worden bestanden 1b en 1x (samen 2,3 ha) aangeduid als vrij toegankelijke zone. In de overige 

delen is het bos, zoals steeds, enkel toegankelijk op de paden.  

In functie van het educatief gebruik van het Gentbos wordt langsheen het wandelpad aan de vijver een 

vogelkijkwand in natuurlijke materialen voorzien.  

Zware voertuigen worden niet meer toegelaten (zie verder exploitatie). 
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3.3.1 TOEGANKELIJKHEIDSREGELING 

Sinds 14 februari 2009 is het Besluit Vlaamse Regering van 5 december 2009 betreffende de toegankelijkheid van 

de bossen en de natuurreservaten van kracht (B.S. 4 februari 2009). Deze regelt de toegankelijkheid en het 

occasionele gebruik van bossen. De toegankelijkheidsregeling wordt behandeld in paragraaf 4.12 

‘Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de toegankelijkheid’. 

 

 

3.4 BEHEERDOELSTELLINGEN M .B.T. DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE  

Als globale doelstelling wordt de duurzame instandhouding van het bos nagestreefd vermits het bos een belangrijke 

bijdrage levert: 

� aan de opslag van broeikasgassen 

� aan de captatie van stof 

� aan waterkwaliteit en –kwantiteit 

� aan de productie van duurzame houtsoorten: Zomereik neemt ongeveer 20% in van het volume. 

� als bescherming tegen winderosie 

� als woonplaats van tal van plant- en diersoorten 

Praktisch gezien worden door de bosbeheerder bosvreemde stoffen, zoals olie en bestrijdingsmiddelen, zoveel 

mogelijk uit het bos geweerd. Uitzonderingen zijn echter mogelijk, zo kunnen chemische bestrijdingsmiddelen 

worden ingezet om niet-inheemse, agressieve pestsoorten onder controle te krijgen. Verder is het gebruik van 

genetisch gemodificeerde organismen uitgesloten.  

De bosbeheerder zal ook bijdragen tot het integraal waterbeheer: de bestaande waterhuishouding in het bos wordt 

gerespecteerd. De sloten worden in de loop van de planperiode gescreend en enkel geruimd wanneer nodig. 

De mogelijkheid om een stuw op de Hollebeek te plaatsen om het Gentbos natter te houden, zal nog onderzocht 

worden. Afhankelijk van de uitkomst van dit onderzoek zal de stuw al dan niet geplaatst worden.  

 

 

3.5 BEHEERDOELSTELLINGEN M .B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE  

Een groot deel van de bossen in dit beheerplan komen al voor sinds (al voor) Ferraris en zijn ecologisch zeer 

waardevol. De wetenschappelijke functie speelt hier dus zeker een rol. Globaal gezien komen alle bestanden in 

aanmerking voor wetenschappelijk onderzoek dat immers zeer divers van aard kan zijn (zowel op vlak van bosbouw 

als ecologie). Bijgevolg kunnen alle bestanden voorwerp van onderzoek vormen. Vooral het boscomplex 

Makegemse bossen is reeds vaak onderwerp geweest van wetenschappelijk onderzoek (zie literatuurstudie in 

voorgaande hoofdstukken). Ook in het Gentbos zijn al enkele studies gebeurd.  

Een bosreservaat komt niet voor. Aanwijzing ervan wordt vooralsnog niet voorzien in het kader van dit 

bosbeheerplan.  

Delen van het Gentbos zijn aangeduid in de databank van Autochtone Bomen en Struiken van het ANB onder de 

beschrijving “Oud bos relict met veel oude en jonge aanplanten” (deel van 1k, 1l en 1p), 1u als “elzenhakhoutbos op 

rabatten” en bestanden 1s en 1t als “relict oud elzen- en iepenhakhout, later kaalgekapt met 

elzen/essen/wilgenopslag”. Van deze bestanden zullen 1u en 1s als hakhout in stand gehouden worden.  
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3.6 BEHEERDOELSTELLINGEN M .B.T. CULTUURHISTORISCHE FUNCTIE 

Vroeger (ten tijde van Ferraris) bestond het Gentbos voor een groot deel uit vijvers. Dat is op heden op het terrein 

nog op vele plaatsen zichtbaar (de paden liggen hoger en de bossen zelf liggen vaak een stuk dieper). Pas later 

werd het Gentbos bebost en als park ingericht (met parkvijver) bij het kasteel. Dit verklaart de overwegend natte 

delen en de typisch bijhorende spontane vegetatie (zwarte els, wilg, enz) ten opzicht van de droge delen waarop in 

de ‘kasteelparkperiode’ voornamelijk eiken en beuken werden aangeplant maar ook acacia, kastanjes, haagbeuk en 

lindes rond de vijver getuigen nog van deze periode. 

Doelstelling is om de oude bomen die nog gezond zijn te behouden en vrij te stellen en indien ze kwijnend of dood 

zijn (waar mogelijk) ze op stam te behouden ten behoeve van het aandeel dik staand dood hout. De spontane natte 

bosgedeelten mogen verder spontaan ontwikkelen. De vijver krijgt een gepast beheer als onderdeel van het 

voormalige parklandschap. Indien bepaalde delen als speelzone worden aangeduid moet voldoende aandacht gaan 

naar veiligheid, zowel in de spontane natte delen als in de drogere delen met oude (park)bomen. 
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4 BEHEERMAATREGELEN  

De beheermaatregelen zijn er op gericht de in het vorige hoofdstuk vooropgestelde doelstellingen te bereiken. Bij de 

uitwerking ervan wordt gestreefd naar een continuïteit van het beheer en afstemming van de maatregelen op reeds 

bestaande beheerplannen. Er wordt rekening gehouden met praktische en financiële haalbaarheid.  

 

4.1 BOSVERJONGING 

Bosverjonging wordt in de bestanden van het Gentbos vooral tot stand gebracht door hakhoutkappingen (in 

bestanden 1c, 1d, 1i, 1j, 1s en 1u). In de meeste oude bestanden wordt zo weinig mogelijk ingegrepen en zullen de 

bossen op een natuurlijke manier spontaan evolueren en verjongen. Wanneer men in de speelzone een toestand 

zou bereiken waarbij, wegens veiligheidsredenen, 40% gekapt zou zijn, moet er opnieuw aangeplant worden. 

Wanneer natuurlijke verjonging niet tot het verwachte resultaat zou leiden, wordt er gebruik gemaakt van 

kunstmatige verjonging (KV) met plantsoen van een erkende herkomst en, indien beschikbaar, van een lokale 

herkomst. Dit zijn doorgaans de soorten verbonden aan de Potentieel Natuurlijke Vegetatie.  

 

4.2 BOSOMVORMING  

In het Gentbos is omvorming niet echt van toepassing. Er komen hier en daar wat oudere populieren voor, lokaal 

een fijnspar of een plataan en af een toe een dikke Amerikaanse eik waarvan op heden geen buitensporige 

verjonging tot stand komt. Dit maakt dat het Gentbos minstens voor 80% uit inheems gemengd bos bestaat. Gezien 

het historische parkkarakter van het Gentbos hoeft ook niet elk uitheems exemplaar verwijderd te worden.  

Zoals eerder aangegeven zal het aandeel exoten voornamelijk op langere termijn dalen door deze soorten te 

benadelen bij kleinschalige ingrepen (licht in het bos brengen, veiligheidskap, exotenbeheer/bestrijding) of door 

spontane uitval. Wel dient voordurend voldoende aandacht te gaan naar de verspreiding van Amerikaanse eik, 

Amerikaanse vogelkers en rododendron in het gebied.  

 

4.3 BEBOSSINGSWERKEN 

Onder bebossing wordt verstaan de bezetting met bos, door menselijke ingreep of spontaan, van een oppervlakte 

die sinds 50 jaar niet met bos bezet was. Het betreft hier dus een nieuw aan te leggen bos. 

Bebossingswerken worden niet voorzien in het Gentbos. Wel wordt bestand 1x ingericht zoals bestand 1b. Echter, 

de bedekkingsgraad zal minder dan 50% bedragen waardoor dit bestand niet als ‘bos’ beschouwd kan worden. 

 

4.4 BOSBEHANDELINGS - EN VERPLEGINGSWERKEN 

4.4.1 VERZORGING  

De eerste dunning 

Een zuivering (eerste dunning) is een gerichte stamtalvermindering die wordt toegepast in de dichte fase of de 

vroege stakenfase met de bedoeling de houtkwaliteit en de menging van de opstand te regelen.  

Wanneer de eerste dunning plaatsvindt, hangt af van het succes van de aanplantingen en de standplaatscondities. 

Een zuivering kan nodig zijn om bijvoorbeeld verdrukking door ongewenste, dominante soorten zoals Amerikaanse 

eik of Amerikaanse vogelkers te voorkomen. 
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Er wordt aangeraden om een eerste dunning uit te voeren in bestand 1g. De andere bestanden zijn dit stadium al 

voorbij. 

 

Inboeten 

Mogelijks veroorzaakt de essenziekte te veel schade (onder andere in bestand 1g). In dat geval kan er ingeboet 

worden met andere soorten. Dit wordt best regelmatig op het terrein gecontroleerd, mogelijks nemen andere soorten 

spontaan over en is het niet nodig om tot aanplanting over te gaan. 

 

Snoeien/knotten/scheren 

In het Gentbos zijn hier en daar solitaire bomen (bestand 1b, 1o, 1r) en knotwilgen (bestand 1h, 1o) aanwezig. Er 

zullen ook nieuwe solitaire bomen aangeplant worden in bestand 1x.  

Knotwilgen kunnen geknot worden om de 3 à 6 jaar. Bij voorkeur worden de knotbomen gefaseerd geknot (niet 

allemaal tegelijkertijd). Het hout wordt bij voorkeur in het Gentbos gehouden op een takkenhoop of als takkenril. Dit 

komt eveneens ten goede van de amfibieën aangezien deze graslanden vaak een poel bevatten (bestand 1h, 1r, 

1v). De jonge knotwilgen langs de zuidoostelijke kant van bestand 1o hebben te leiden onder de sterke 

beschaduwing die veroorzaakt wordt door de bomen op het aanliggende perceel (privé-eigendom).  

Aan de randen van de graslanden 1o en 1r zijn gedeeltelijk meidoornhagen aangeplant. Indien het wenselijk is deze 

hagen te behouden worden ze best 1 tot 2 maal per jaar geschoren. De beste periode is eind mei/begin juni en/of 

september/oktober, wat dus samenvalt met de maaiperiodes van de graslanden. Waar de hagen langs 

wandelwegen staan zullen ze geschoren worden, elders krijgen ze eerder een bosrandfunctie en mogen ze 

spontaan ontwikkelen). 

 

Foto: bestand 1o met links een solitaire eik en in het midden en rechts de knotwilgen. 

 

4.4.2 EXOTENBESTRIJDING 

Rododendron 

Bij de doelstellingen werd reeds aangehaald dat de bestrijding van rododendron gezoneerd zal gebeuren. Langs de 

paden en in de speelzone blijft het huidige aandeel behouden, doch wordt verjonging bestreden. In de andere delen 

van het Gentbos wordt de rododendron wel bestreden.  
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De soort kan worden bestreden door de struiken af te zetten en de stobben te behandelen met glyfosaat of de jonge 

exemplaren uit te trekken. In het Gentbos zal er echter voor gekozen worden om geen gebruik te maken van 

glyfosaat bij de bestrijding van rododendron. 

Rododendron zet pas na 10 à 12 jaar zaad. Binnen de planperiode volstaat dus één grootschalige aanpak en 1 à 2 

nabehandelingsrondes. 

 

Foto: rododendron in de toekomstige speelzone (bestand 1k) 

 

Amerikaanse eik 

Zoals eerder aangegeven levert de Amerikaanse eik in het Gentbos op heden geen problemen. Het aandeel zal op 

langere termijn naar beneden gebracht worden door af en toe een boom te ringen (na vleermuizencontrole).  

Indien er zich toch ergens verjonging manifesteert, zal deze bestreden worden met een nabehandeling na 3 jaar. In 

de hakhoutbestanden volgt de Amerikaanse eik de hakhoutcyclus van 12 jaar. Op die manier zal ze geen kans 

krijgen om zaad te zetten.  

 

Amerikaanse vogelkers 

Deze soort vormt op heden ook geen probleem. Jonge exemplaren (vooral in de kruidlaag) kunnen handmatig 

verwijderd worden. Oudere exemplaren (momenteel vrijwel niet aanwezig) worden afgezet en behandeld met 

glyfosaat.  

 

Glyfosaat zal enkel gebruikt worden om Amerikaanse vogelkers aan te pakken en enkel in de gebieden buiten de 

grenzen van de speelzone en de vrij toegankelijke zones, en op minimaal 50m van de poelen en waterlopen.  

 

 

4.5 KAPREGELING 

De kapregeling regelt wanneer en waar er gekapt zal worden (zie kaptabel: bijlage 4.5). Er worden verschillende 

“kappingen” onderscheiden: 

� selectieve hoogdunning (X) : om ruimte te geven aan bomen om kwalitatief te kunnen uitgroeien, of bij een 

doorgedreven dunning om ruimte te maken voor een nieuwe generatie. Bestanden waar frequent in 
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gedund moeten worden zijn zeldzaam in het Gentbos. Het gaat eerder over een selectieve dunning in een 

jong bestand (1g) om plaats te geven aan toekomstbomen en een zeer beperkte selectieve dunning in de 

oudere bestanden om toekomstbomen vrij te stellen en/of exoten te benadelen.  

� hakhoutkap : het cyclisch afzetten van de houtige opslag die nadien terug uit stoven opslaat (H). 

Overwegend wordt ervoor geopteerd om met overstaanders te werken. Voor hakhoutkappingen is de 

planning in de kaptabel niet bindend. De gehanteerde hakhoutcyclus is 12 jaar. 

� er wordt bij de kappingen rekening gehouden met een theoretische voorzichtigheidsbuffer van 50m 

rondom poelen en waterlopen. In deze zone kunnen enkel kleinschalige ingrepen zoals het ringen van een 

boom, een veiligheidskapping, … uitgevoerd worden. Dus geen grootschalige exploitatie.  

Waar en wanneer deze kappen voorzien worden, wordt in de kaptabel weergegeven (zie bijlage 4.5) en in hoofdstuk 

3.2.1. De hakhoutkappingen worden op elkaar afgestemd zodat er elk jaar een bepaalde hoeveelheid hout 

beschikbaar is (+/- 0,5 ha). Er wordt onderscheid gemaakt in intensief hakhout, waarbij slechts 5 à 10 overstaanders 

per hectare behouden blijven (vooral bestand 1i en 1u), en middelhout waarbij een 50-tal bomen als opperhout 

blijven staan. Overjaars hakhout (reeds lang niet meer afgezet) dient op kniehoogte afgezet te worden. 

Overigens worden de dunningen best samen uitgevoerd om op die manier een groter houtvolume te kunnen 

exploiteren. 

Er wordt opgemerkt dat dringende kappingen om fytosanitaire of veiligheidsredenen steeds mogelijk blijven mits 

melding aan ANB. 

 

 

4.6 BOSEXPLOITATIE  

4.6.1 RUIMINGEN 

Het grootste deel van het Gentbos is zeer nat en rijk aan voorjaarsflora. De exploitatie moet dus met de nodige 

omzichtigheid gebeuren. Er wordt steeds gebruik gemaakt van vaste ruimingspistes of bestaande boswegen om het 

hout te exploiteren. Beschadigde boswegen worden nadien in hun oorspronkelijke staat hersteld. Enkele van de 

wegen die voor publiek zullen afgesloten worden komen in aanmerking om te gebruiken als exploitatieweg.  

Stapelplaatsen worden voorzien in het Gentbos langsheen de breedste wegen (waarvan twee zullen afgesloten 

worden voor publiek) en op de parking (zie kaart 4.6). Het stamhout mag maximaal 30 dagen blijven liggen. 

Afhankelijk van het te kappen bestand worden er bijzondere voorwaarden opgelegd, onder andere: 

� materiaal : wegens de zeer kwetsbare bodem: op ruimingspistes steeds rupskraan tot max 25 ton / 

bosbouwtractor tot max 12 ton; bij voorkeur gebruik maken van lier (het hakhout zal voornamelijk door 

particulieren afgenomen worden, dus met personenwagen en aanhangwagen) 

� kruinhout op stapels in bos achterlaten 

� aangepaste schoontijd 

� …  

In het Gentbos zal steeds een deel van het gekapte hout in het bos achterblijven. Kleine houtstapels in het bos 

komen ten goede van onder andere amfibieën en andere fauna (nestplaats, schuilplaats, voedsel) en fungi.  
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4.6.2 SCHOONTIJD  

De schoontijd loopt standaard van 1 april tot 30 juni. Wegens voorjaarsflora wordt de schoontijd in het Gentbos 

verlengd: van 1 maart tot 30 juni. Een nog meer specifieke schoontijd is mogelijk maar die zal worden afgewogen 

voorafgaand aan de kappingen en gespecificeerd worden in de exploitatievoorwaarden.  

Hoe dan ook wordt aangeraden om, indien mogelijk, de werken zo veel mogelijk geconcentreerd uit te voeren tussen 

15 september en 15 oktober ten behoeve van vleermuizen. 

 

4.7 BRANDPREVENTIE 

Het Gentbos is niet zo brandgevoelig, het is een vochtig loofbos (in tegenstelling tot bijvoorbeeld Kempense 

naaldbossen).  

Er worden verder geen specifieke maatregelen voorzien ten behoeve van brandpreventie. 

Voor de brandbestrijding wordt beroep gedaan op het lokale brandweerkorps en zo nodig korpsen van omliggende 

gemeenten. De hulpdiensten kunnen gebruik maken van de bestaande boswegen.  

 

4.8 OPEN PLEKKEN  

Graslanden  

De graslanden in het Gentbos (1h, 1o, 1r, 1v en de open delen van 1b en in de toekomst 1x) worden twee keer per 

jaar gemaaid. Het maaisel moet hierbij steeds afgevoerd worden.  

In het begin van de planperiode wordt de eerste maaibeurt uitgevoerd in juni. Naarmate de graslanden soortenrijker 

worden zal de eerste maaibeurt opschuiven richting half juli (of later, afhankelijk van de aanwezige soorten).  

De tweede maaibeurt vindt plaats na 15 september. Rond de poelen wordt enkel de tweede maaibeurt gemaaid. 

 

  

Foto:links: bestand 1b; rechts: detail van grasland 1r 

 

Lichtrijke poelen  

Lichtrijke poelen zijn aanwezig in bestanden 1h, 1r en 1v. Het is belangrijk dat deze poelen zonlicht krijgen. Dit is op 

heden enkel een aandachtspunt bij de poel in grasland 1r. Rondom de poel zal een deel van bosbestand 1s jaarlijks 

kortgezet worden. Mocht zich opslag manifesteren rond de andere poelen dan wordt dit ook jaarlijks kortgezet. De 

verwijderde opslag kan gestapeld worden in de onmiddellijke omgeving van de poel. 
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De poelen worden enkel geruimd indien nodig. Om de vijf jaar worden de poelen gecontroleerd en wordt beslist of 

ruiming al dan niet nodig is De vrijgekomen specie moet afgevoerd worden. Verlandingsindicatoren zoals riet en 

lisdodde moeten goed opgevolgd worden. Indien ze meer dan 20% van het wateroppervlak innemen moet er 

gemaaid worden. Deze werken gebeuren tussen half oktober en half november. 

Zoals eerder aangehaald bij het graslandbeheer wordt de vegetatie rond de poel slechts één keer per jaar gemaaid 

(enkel tijdens de tweede maaibeurt). 

Er mag geen gebruik gemaakt worden van glyfosaat in een straal van 50m rond de poelen en beken.  

 

Schaduwrijke poelen 

De poelen in bestand 1u kunnen gerekend worden tot de schaduwrijke poelen.  

Er geldt een voorzichtigheidszone van 50m rond de poelen waarin enkel kleinschalig gekapt mag worden (nota: in 

het Gentbos wordt op heden geen vuursalamander aangetroffen). Ook hier in het interessant om houtmijten in de 

dichte omgeving van de poelen aan te leggen (deel van het hakhout achter laten op stapels).  

Ruimen is enkel nodig indien de poel te vroeg zou droogvallen (eind mei) en gebeurt tussen half oktober en half 

november. De vrijgekomen specie moet afgevoerd worden.  

 

Vijver 

Deze parkvijver is reeds lang niet meer onderhouden en wordt mogelijks geruimd in de loop van de planperiode. Aan 

de randen van de vijver zal de struikvegetatie periodiek kort gezet worden wat zorgt voor een geleidelijke overgang 

naar het bos en tevens de bladval in de vijver doet afnemen, waardoor er minder snel geruimd moet worden. Op 

enkele plaatsen worden de oevers bij voorkeur wat afgeschuind ten behoeve van oevervegetatie en amfibieën. In 

eerste instantie wordt er nog niet ingegrepen en zal eerst de water- en bodemkwaliteit onderzocht worden en de vis 

afgevangen worden.  

 

Foto: beide foto’s van de vijver in het Gentbos 

 

4.9 GRADIËNTEN EN BOSRANDONTWIKKELING  

Een ideale bosrand bestaat uit een zoom van hoge meerjarige kruiden en een mantel die bestaat uit een begroeiing 

van struiken. Structuur en soortensamenstelling hangen af van de standplaats, het aangrenzende bos en het 

beheer. Het beheer bestaat uit: 

Zoom:  jaarlijks tot om de 3 jaar in het vroege najaar maaien met maaiselafvoer, bij voorkeur in fasen zodat 

insecten en andere kleine dieren nog terecht kunnen in de niet gemaaide delen.  
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Mantel: cyclisch afzetten om de 12 jaar, hierbij wordt er eveneens op gelet dat de mantel niet in een keer helemaal 

afgezet wordt maar in fasen. Het kappen zelf gebeurt bij voorkeur gelijktijdig met andere kappingen in het bestand. 

De bosranden langs de grotere boswegen zijn momenteel nog beperkt en worden op langere termijn breder gemaakt 

door langs de randen enkele bomen weg te nemen (gelijktijdig met andere werken in het bestand). Zo kunnen er op 

bepaalde plaatsen langs de bosweg inhammetjes ontstaan die windluwe plekjes vormen.  

De ideale bosrandbreedte is ongeveer een boomlengte maar omdat in het Gentbos eerder op langere termijn 

gewerkt wordt, wordt geen exacte breedte vastgelegd. Het creëren van de bosrand gebeurt niet door middel van de 

kapping van een volledige strook bos, maar door over een langere periode hier en daar een boom weg te halen of 

een deel (gefaseerd) de onderetage regelmatig in hakhout te zetten (12-jaarlijks) 

 

 

4.10 SPECIFIEKE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN FLORA EN FAUNA 

4.10.1 FAUNA 

Amfibieën 

� Herstel, beheer en onderhoud van bestaande poelen 

Het beheer is reeds uitvoerig besproken in hoofdstuk 4.8  

� bij het beheer van het landbiotoop rond de poelen dient rekening gehouden te worden met:  

� beperkte inzet van zwaar materiaal om insporing (bodembeschadiging) te voorkomen 

� bij kappingen dient een bufferzone van 50m rond de waterpartijen vooropgesteld te worden 

waarin niet mag worden gekapt (enkel kleinschalig en in functie van de poel) 

“voorzichtigheidszone”. 

� bosingrepen dienen geleidelijk aan te gebeuren om niet abrupt de abiotische condities te 

verstoren 

� maaien van de zone rond poelen in de graslanden enkel bij de tweede maaibeurt 

� periode van kappingen afstemmen op amfibieën en vastleggen in de exploitatievoorwaarden 

� Er wordt gezorgd voor voldoende dood hout en houtstapels in de onmiddellijke omgeving van de poelen. 

Salamanders prefereren dikke boomstammen die reeds (in een beginnende) toestand van ontbinding zijn. 

Ook houtstapels kunnen jarenlang een geschikte schuilplaats vormen voor salamanders. Doordat de 

houtblokken stelselmatig ontbinden zijn er steeds geschikte plekjes aanwezig. Speciaal voor 

vuursalamander aangelegde houtstapels in bv. het Bruinbos werden reeds frequent gebruikt door de soort. 

In plaats van het resthout verspreid in het bos achter te laten, kan het ter plaatse gestapeld worden waarbij 

vooral kruinhout kan gebruikt worden. Omdat houtstapels vaak overhoop gehaald worden door kinderen of 

recreanten (en eventueel verzamelaars) is het aangewezen om deze aan te leggen op ruime afstand van 

de toegankelijke bospaden. Om het afstapelen te bemoeilijken, kan er eventueel een ijzerdraad over de 

stapels gespannen worden. Door de stelselmatige verrotting komt deze kabel echter elk jaar los te zitten 

waarbij opvolging nodig is. Men kan de ijzerdraad terug aanspannen, maar beter is de stapel terug aan te 

vullen met nieuw hout. 

 

Zoogdieren: 

Wat betreft zoogdieren zijn vooral verkeersbeperkende maatregelen en snelheidsbeperkende maatregelen aan te 

raden. Het verbreden van wegen, hetgeen meer verkeer aantrekt en een hogere doorrijdsnelheid aanmoedigt, dient 

vermeden te worden. Dit komt onder andere ten goede voorde kleine zoogdieren zoals (haas, konijn, egel, bunzing, 

vos en recentelijk ook boommarter). Dit is echter een bevoegdheid van gemeente of gewest. 
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Vleermuizen: 

� Een vleermuisvriendelijk beheer richt zich op voldoende verblijfplaatsen, een goede voedselsituatie en een 

goede verbinding tussen de verschillende (deel)leefgebieden (Limpens et al., 1997). In eerste instantie is 

een bescherming van oudere bomen en het laten staan van opstaand kwijnend of dood hout van belang. 

Bomen moeten oud kunnen worden want oude bomen zijn bomen met holtes en bomen met holtes zijn 

interessante bomen voor vleermuizen. Dit kan door in sommige bosbestanden de ecologische functie te 

laten primeren op de economische functie door te werken zeer lange omlooptijden.  

� Bij het kappen van bomen dient goed overwogen te worden welke bomen(soorten) precies gekapt zullen 

worden. Uit verscheidene onderzoeken blijkt immers dat bv. Amerikaanse eik vaak door o.a. gewone 

grootoorvleermuis, watervleermuis en rosse vleermuis wordt gebruikt als verblijfplaats, acacia is dan weer 

in trek bij o.a. franjestaarten en watervleermuizen. Ook al blijven zomereik en gewone beuk voor een 

aantal vleermuissoorten de meest interessante boom, toch mag het belang van enkele exoten niet worden 

onderschat. 

� Kleinschalige kappingen (bv. hakhoutbebeer) en het creëren van open plekken zorgen voor een geschikt 

jachthabitat voor vleermuizen. 

� Het behouden van poelen en plassen is niet alleen voor amfibieën maar ook voor vleermuizen belangrijk.  

� De ontwikkeling en het beheer van brede bosranden  

� Een ecologisch graslandbeheer zorgt voor een groter insectenaanbod. 

� Buiten scope van beheerplan: Verschillende vleermuissoorten zijn lichtschuw en vermijden verlichte 

plaatsen. Daarom dienen schaduwrijke plaatsen gevrijwaard te worden en verlichting tussen 

verblijfplaatsen en jachtgebieden dient zo veel mogelijk vermeden te worden. (gemeentelijke bevoegdheid) 

In het Gentbos is er geen verlichting. 

 

Vogels: 

Het behoud van oude Eiken- en beukenbossen is van belang voor o.a. fluiter, middelste bonte specht en kleine 

bonte specht, groene specht, zwarte specht, bosuil. 

Het aanbrengen en vrijwaren van kleine landschapselementen komt ten goede voor verschillende soorten zoals 

houtsnip, steenuil, matkop, goudvink, nachtegaal, wielewaal….  

De aanleg en instandhouding van brede boszomen.  

Het behoud van hooilanden om ervoor te zorgen dat roofvogels en uilen voldoende voedsel kunnen vinden in het 

gebied. Vooral de aanwezigheid van muizen is voor deze soorten belangrijk. 

Hakhoutbeheer en zo geschikte broedbiotopen voortbrengen voor vogelsoorten (zoals. goudvink) 

Aangepaste schoontijd bij broedgevallen van roofvogels. 

Toename van aandeel dood hout en oude bomen. 

 

Hazelworm (wordt nog niet aangetroffen in het Gentbos): 

� het kruinhout van kappingen in de bosbestanden zal in houtstapels achtergelaten worden  

� er is aandacht voor structuurvariatie en mozaïek van vegetatietypes op de openplekken 

� geleidelijke overgangen van open plekken naar bos, via zoom- en mantelvegetaties worden ontwikkeld en 

beheerd 

� een gefaseerd beheer, zodat er steeds refugia zijn 
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4.10.2 FLORA 

� stimuleren van oever- en watervegetaties door een gepast poelenbeheer 

� behoud van oude bossen 

� behoud en bescherming van voorjaarsflora, door hakhoutbeheer of door weinig tot geen exploitaties en 

indien toch dan met aangepaste exploitatievoorwaarden 

� stimuleren van de soortenrijkdom door een gepast ecologisch maaibeheer op de graslanden 

� stimuleren en ontwikkelen van vegetaties van bosranden en zomen (onder andere lokaal met 

reuzenpaardenstaart) 

� onder controle houden of bestrijden van exoten 

 

4.11 DOOD HOUT EN OUDE BOMEN 

Het aandeel dood hout en oude bomen doen toenemen gebeurt voornamelijk indirect, door kwijnende of 

beschadigde bomen te laten staan en langzaam te laten aftakelen (voor zover ze geen gevaar kunnen opleveren 

voor wandelaars of in de speel- en vrij toegankelijke zones). Omgevallen bomen blijven onder dezelfde voorwaarden 

liggen.  

Het toepassen van selectieve hoogdunning als dunningsmethode draagt ook bij tot een toename van de hoeveelheid 

dood hout in het bos. Het kiezen van toekomstbomen zorgt dat er steeds een aantal bomen oud kunnen worden. Bij 

dunningen wordt het hout zoveel mogelijk in het bos achtergelaten. De oogst van hakhout zal wel verkocht worden 

als brandhout. 

Er zal ook deels actief ingegrepen worden. Zo worden over de loop van de planperiode in het Gentbos enkele dikke 

Amerikaanse eiken geringd. Ook elders wordt voorkeur gegeven aan ringen ten opzichte van kappen. De kroon 

wordt afgezet waar vallende takken een gevaar kunnen opleveren. Ook in dat geval wordt het kruinhout in het bos 

achtergelaten. In de hakhoutbestanden worden steeds enkele overstaanders behouden. 

Het drogere deel van het Gentbos zijn voor het grootste deel reeds oude bestanden met typische oud 

boskenmerken. Er wordt dan ook voor geopteerd om in die gebieden nergens meer dan de aanwas te kappen 

(ongeacht het huidig volume) en de kappingen zijn kleinschalig en gespreid in ruimte en tijd om het bos alle kansen 

te geven zich te ontwikkelen. 

  

Foto: kwijnende oude (links) en dode boom (rechts) in het Gentbos, die behouden zal blijven zolang ze geen gevaar 

betekenen voor recreanten 
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4.12 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. DE TOEGANKELIJKHEID  

Wegennet en opengestelde boswegen 

Volgens het Bosdecreet is de definitie van een bosweg: “alle wegen of gedeelten van wegen gelegen in het bos, met 

uitzondering van de openbare wegen die ingericht zijn voor het gewone, gemotoriseerde verkeer en die in hoofdzaak 

bestemd zijn als doorgangsweg. Paden waarop slechts één voetganger tegelijkertijd kan passeren worden niet als 

boswegen beschouwd, tenzij ze deel uitmaken van het toegankelijke wegennet opgenomen in het beheerplan of in 

het toegankelijkheidsreglement zoals bepaald in artikel 12 van dit decreet; 

Er zijn buurtwegen aanwezig maar geen hiervan is ingericht voor het gewone, gemotoriseerde verkeer. Volgens 

bovenstaande definitie zijn alle wegen in dit beheerplan dus boswegen en wordt de toegankelijkheid geregeld 

volgens het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de 

natuurreservaten. 

Voor georganiseerde sportactiviteiten of activiteiten waarbij de boswegen verlaten worden, is een voorafgaande en 

voorwaardelijke toestemming nodig van de eigenaar en een machtiging van ANB (uitgezonderd de speelzone en vrij 

toegankelijke zones). 

Een aantal toegangswegen zal ontoegankelijk gemaakt worden. Deze wegen kunnen, indien dit noodzakelijk blijkt, 

wel nog dienst kunnen doen als exploitatieweg. Tussentijds kunnen de wegen gewoon dichtgroeien.  

Er zal ook een nieuwe bosweg aangelegd worden, meer bepaald onder de vorm van een knuppelpad, dat deel zal 

uitmaken van een lusvormig laarzenpad in het Gentbos. Zie kaart 3.3. 

De toegankelijkheidsregeling wordt weergegeven op de toegankelijkheidskaarten en in bijlage 4.12.  

 

Onderhoud boswegen, speelzones / vrij toegankelijke zones 

Er gebeuren jaarlijks en na stormweer veiligheidscontroles langs de opengestelde wegen en in de speelzone en vrij 

toegankelijke zones. 

De boswegen worden twee keer per jaar gemaaid. Aangezien een gedeelte van het laarzenpad in een natte zone 

komt te liggen, wordt gekozen om daar een knuppelpad aan te leggen. Het grootste deel van de boswegen zal 

echter nat en modderig blijven, dit is nu eenmaal de aard van het Gentbos. 

De grazige gedeelten van de twee vrij toegankelijke zones zullen aan een ecologisch maaibeheer onderworpen 

worden. Dit wil zeggen dat ze twee keer per jaar gemaaid worden met afvoer van maaisel.  

Wanneer in de speelzones meer dan 40% gekapt zou zijn (ten gevolge van veiligheidsoverwegingen) moet er 

opnieuw aangeplant worden. 

 

Infrastructuur 

Een aantal (twee) toegangswegen tot het Gentbos wordt afgesloten. Dit zal op het terrein duidelijk gemaakt worden 

door middel van een slagboom en een verbodsbord. Deze boswegen worden ongemoeid gelaten, maar kunnen wel 

nog dienst doen als exploitatieweg. Er wordt geen toegang meer verleend aan zwaardere voertuigen. Exploitatie 

gebeurt enkel nog via lichtere voertuigen, maximaal klasse personenwagen met aanhangwagen en via lieren vanaf 

de aangrenzende wegen. 

Aan de vier overblijvende ingangen worden infoborden geplaatst alsook centraal in de speelzone.  

Er is een wandellus afgebakend waarvoor een nieuwe bosweg moet gecreëerd worden. Aangezien het nieuwe 

gedeelte in een natte zone komt te liggen wordt er gekozen om een knuppelpad aan te leggen. De route van het 

laarzenpad zal bewegwijzerd worden en er wordt een beperkt aantal zitbanken voorzien. De huidige groene draad 

en 'knuppelpaden' van de andere boswegen worden verwijderd. Waar het pad te nat wordt voor de wandelaars, 
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wordt een degelijk uitgevoerd knuppelpad aangelegd, eventueel met een brugje. Het wandelpad interfereert zo 

weinig mogelijk met de speelzone en vermijdt de huidige natte stukken centraal in het bosgebied. 

Aan de speelzone wordt de nodige informatie aangebracht dmv een infobord met de 'spelregels' van een speelzone 

(gebruik natuurlijke materialen, respect voor de natuur, afbraak bouwsels en spelsignalisatie, enz). Waar de 

speelzone wordt doorsneden door een diepe gracht (bosbestand 1k), wordt een brede en veilige houten brug 

voorzien.  

In functie van het educatief gebruik van het Gentbos wordt langsheen het wandelpad aan de vijver een 

vogelkijkwand in natuurlijke materialen voorzien. Deze voorkomt eveneens verdere afkalving van de vijveroever op 

die plaats. Naast het wandelpad wordt door gericht kleinschalig beheer op geselecteerde plekken de mogelijkheid tot 

natuureducatief veldwerk voorzien zoals opmeten van bomen, zoeken van bodemdiertjes, determineren van 

knoppen op kinderhoogte, enz. Deze plekken worden in functie daarvan maar steeds met uitsluitend lokaal 

bosmaterieel onderhouden (behoud als open plek, hooilandbeheer, voorzien van gestapeld dood hout, voeren van 

hakhoutbeheer, enz). 

Er is een parking met steenslag aanwezig in het Gentbos (bestand 1a). Deze parking blijft behouden en 

onderhouden wanneer de noodzaak zich stelt. De parking wordt eventueel (indien mogelijk) droger gemaakt. Er 

dient te worden onderzocht of dit kan via afwateringsgrachtjes naar een nabijgelegen infiltratieplaats. Tevens wordt 

voorzien in een degelijke fietsenstalling, afgesloten van parkerende auto's. Het schuilhokje wordt uitgebreid met een 

overkapping ifv bezoekende scholen welke ook een verharding krijgt. Tevens wordt daar centraal de nodige 

bezoekersinformatie aangeboden. Daarbij wordt de toegankelijkheidsregeling duidelijk uitgelegd, inclusief het verbod 

op plukken van planten en paddenstoelen. 

Tot slot wordt er aan de gemeente gevraagd om de tractorsluizen aan de Werrewegel op een betere manier te 

positioneren. 

 

4.13 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. DE JACHT  

Er wordt geen jacht uitgeoefend in het Gentbos. Wegens het recreatieve belang van het Gentbos wordt dit 

gedurende de planperiode niet als mogelijkheid aanzien, evenwel met uitzondering van de licentiejacht (zie ook 

3.2.2). 

 

4.14 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. DE VISSERIJ 

Aangezien de vijver (bestand 1m) niet in open verbinding staat via een buis, gracht of beekje met een waterloop, 

heeft dat water een privaat karakter en kan er enkel op gevist worden mits toelating van de eigenaar. De wet op de 

riviervisserij is hier dan ook niet van toepassing. De vijver is ook niet groot genoeg om te beheren als hengelwater en 

het hengelen te regelen via een afzonderlijk reglement (mededeling Provinciale Visserijcommissie). Daarom wordt 

vissen op de vijver, in al zijn vormen, verboden door het toegankelijkheidsreglement van het Gentbos. 

 

4.15 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. GEBRUIK VAN NIET -HOUTIGE 

BOSPRODUCTEN 

De oogst van niet-houtige bosproducten zoals zaden, vruchten, strooisel … is niet toegestaan. Uitzonderingen: 

� locaties en soorten opgenomen in de inventaris autochtone bomen en struiken mits toestemming van de 

eigenaar 

� verzamelen van noten en vruchten voor niet-commercieel gebruik, zonder daarbij de paden te verlaten 

Het plukken van flora en paddenstoelen is nergens toegestaan. 
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4.16 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN 

Behoud van de bomen met een typisch parkaspect. Plaatselijk behoud van rododendron. Behoud van de globale 

structuur van het gebied. 

In stand houden van het hakhoutbeheer en de zones aangeduid in de databank voor autochtone bomen en struiken. 

Behoud en onderhoud van de parkvijver, met een ecologische invulling. 

 

4.17 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE 

Door het bos op een duurzame wijze te beheren met voorrang voor natuurlijke processen, het nastreven van een 

hoger aandeel gemengde inheemse bestanden, het gebruik van inheemse en standplaatsgeschikte soorten in geval 

van kunstmatige verjonging, …, wordt een bijdrage geleverd aan het versterken van de algemene 

milieubeschermende functie van het bos. 

Er zijn nog enkele vervuilde waterlopen in het plangebied aanwezig. Oplossingen hiervoor vallen echter buiten de 

reikwijdte van dit beheerplan. 

Slib en maaisel worden steeds afgevoerd.  

 

4.18 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE  

In principe komen alle bestanden vervat in het bosbeheerplan in aanmerking voor wetenschappelijk onderzoek 

zolang dit op duurzame wijze gebeurt en het de beheerdoelstellingen niet in het gedrang brengt.  

 

4.19 WERKEN DIE DE BIOTISCHE OF ABIOTISCHE TOESTAND VAN H ET BOS WIJZIGEN 

 

Reliëf 

Er worden geen werken voorzien, nog toegestaan, welke leiden tot wijziging van het reliëf. Ook het microreliëf blijft 

behouden.  

 

Waterlopen en ontwateringssystemen 

Het graven van nieuwe ontwateringsgrachten of –greppels wordt niet toegestaan. Hoogstens wordt het bestaande 

grachtensysteem onderhouden om de vitaliteit van het aanwezige bosbestand te garanderen.  

Sloten worden gescreend gedurende de planperiode en enkel geruimd wanneer nodig. Het bos moet zijn natte 

kenmerken behouden.  

Zoals eerder aangegeven zal onderzoek moeten uitmaken of het wenselijk is om een stuw te plaatsen op de 

Hollebeek om het bos natter te houden. Ze wordt alvast wel voorzien in de beheerplan. 

 

Wegenaanleg 

Er wordt een nieuw (planken)pad aangelegd in een deel van het Gentbos.  
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Wijziging van de kruidlaag 

Wijziging van de kruidlaag door gebruik van herbiciden is niet toegestaan uitgezonderd gebruik van glyfosaat bij de 

gecombineerde mechanische en chemische bestrijding van Amerikaanse vogelkers en in dat geval enkel op meer 

dan 50m rond poelen en beken en buiten de speel- en vrij toegankelijke zones. 

 

Prikkeldraad 

Het plaatsen van prikkeldraad is niet toegestaan in het bos. In geval van vervanging dient gladde draad gebruikt te 

worden.  

Er is enkel nog prikkeldraad aanwezig de graslanden. De prikkeldraad zal worden verwijderd. 

 

4.20 PLANNING VAN DE BEHEERWERKEN  

De beheerwerken die worden voorzien in de verschillende bestanden, worden zoveel mogelijk in tabelvorm 

weergegeven. Volgende bijlagen kunnen hiervoor geraadpleegd worden: 

Bijlage 4.5. Kaptabel  

Bijlage 4.20 Beheertabel  
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GEMEENTE MERELBEKE 
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3 BEHEERDOELSTELLINGEN  

In dit hoofdstuk worden de beheerdoelstellingen met betrekking tot de economische, ecologische, sociaaleducatieve, 

milieubeschermende en wetenschappelijke functie van het bos toegelicht. Er wordt gestreefd naar een 

multifunctioneel bosbeheer waarbij deze verschillende functies op elkaar worden afgestemd en dit binnen de 

draagkracht van het bos. 

De doelstellingen zijn grotendeels tot stand gekomen vertrekkende van de informatie uit hoofdstuk 1 & 2 van het 

bosbeheerplan, maar zijn ook in belangrijke mate geïnspireerd op: 

� de beheervisie voor openbare bossen van de voormalige Afdeling Bos & Groen; 

� de Criteria Duurzaam Bosbeheer (CDB); 

� bestaande beheerplannen in het gebied. 

 

3.1 BEHEERDOELSTELLINGEN M .B.T. DE ECOLOGISCHE FUNCTIE  

De ecologische functie is voor de bossen in eigendom van de gemeente Merelbeke de hoofdfunctie. Rekening 

houdend met de lokale omstandigheden en potenties wordt als globale doelstelling getracht de ecologische waarde 

van het bos te behouden en waar mogelijk te versterken. Hierbij wordt zoveel als mogelijk uitgegaan van de 

aanwezige potenties op het terrein en van natuurlijke processen om het beoogde doel te bereiken. Er wordt zoveel 

mogelijk gestreefd naar inheems gemengde bossen met geleidelijke overgangen naar open ruimte. Open plekken 

zullen ecologisch beheerd worden. 

 

3.1.1 ALGEMENE DOELSTELLINGEN 

3.1.1.1 BOSSEN 

Volgende bosdoeltypes worden voor de gemeentebossen naar voren geschoven (zie kaart 3.1): 

� Eiken-Beukenbos (corresponderend met habitattypes 9120 (Atlantische zuurminnende beukenbossen met 

Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei) en 9130 (Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum)): 

belangrijk aandeel beuk, vaak ook zomereik, gewone es komt amper voor; typische soorten in de kruidlaag 

zijn: adelaarsvaren, lelietje-van-dalen, valse salie, gladde witbol, … 

� Essen-Eikenbos (corresponderend met habitattypes 9120 (Atlantische zuurminnende beukenbossen met 

Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei) en 9130 (Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum: 

aspectbepalende soorten van het essen-eikenbos zijn zomereik, gewone es, soms beuk of gewone 

esdoorn; opvallende voorjaarsflora: bosanemoon, gele dovenetel, gewone salomonszegel, wilde hyacint, 

…  

� Essen-Elzenbos (habitattype 91E0 (Alluviale bossen)): vochtig, voedselrijk bos met als soorten: grote 

brandnetel, vlier, gewone berenklauw, kruipende boterbloem, slanke sleutelbloem, speenkruid, 

moerasspirea, pinksterbloem, bosanemoon, gevlekte aronskelk, gewone salomonszegel … 

� Elzenbroekbos (habitattype 91E0 (Alluviale bossen)) nat bos dat in de zomer slechts oppervlakkig 

uitdroogt; zwarte els is de belangrijkste boomsoort; kruiden zijn vaak: wolfspoot, bitterzoet, grote wederik, 

gele lis, … 

Hierbij moet opgemerkt worden dat in enkele bossen die aangeduid staan als doeltype Essen-Elzenbos op kaart 3.1 

nog een (belangrijk) aandeel populier aanwezig kan zijn. 
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In theorie wordt in de bossen van de gemeente gestreefd naar een percentage van 100% inheems bos voor VEN-

gebied en 80% voor andere gebieden.  

Ondanks het feit dat er gestart wordt met een percentage van slechts 12% inheems gemengd bos, wordt een 

streefdoel van 75 % inheems gemengd bos haalbaar geacht. 

Versterking van het aandeel inheems gemengd bos zal in de gemeentebossen voornamelijk gerealiseerd worden 

door toepassen van selectieve dunning. 

Het enige bestand dat op heden onder de noemer inheems gemengd bos valt is het Kerkwegelbos (en de jonge 

aanplant Kyotobos). Bestanden 1a en 3b komen wel heel dicht in de buurt met (88% en 87% inheems). Van 

bestanden 1a, 3a, 3b, 3c en 5a wordt verwacht dat deze ook omgevormd zullen zijn tegen het einde van de 

planperiode. Dit zou betekenen dat ongeveer 75% zou bestaan uit inheems gemengd loofhout.  

Binnen de planperiode voorziet de gemeente ook een 5-tal hectaren bosuitbreiding in het studiegebied. 

De landbouwpercelen aan Hogenbos (4,41ha) worden bebost om het bosareaal in de gemeente te doen toenemen. 

Het nieuwe bos zal aansluiting vinden aan het Nerenbos/Luisdonk enerzijds en aan het Hogenbos anderzijds. Ook 

ten tijde van Ferraris waren dit bosgebieden. 

Daarnaast zal het Kyotobos zal verder beplant worden (0,60ha) en er zal een poel aangelegd worden (in het reeds 

beboste gedeelte). 

Tot slot mogen de open plekken in het Kwenenbos spontaan verbossen (of open blijven indien verbossing uitblijft). 

Deze bossen krijgen als doelstelling gemengd inheems loofhout. Het overeenkomstig bostype wordt weergegeven in 

onderstaande tabel. 

 

Overzicht bosdoeltypes 

 

Bos kasteel Graaf Rotsart de Hertaing 1a 2,56 bos eiken-beukenbos 

  1b 1,35 bos eiken-beukenbos 

Wisselbos 2a 1,72 bos essen-elzenbos 

Kwenenbos 3a 2,75 bos eiken-beukenbos 

  3b 2,59 bos essen-elzenbos 

  3c 0,68 bos essen-eikenbos 

  3d 0,77 bos essen-elzenbos 

  3e 3,44 bos eiken-beukenbos 

  3f 0,98 verbossen essen-elzenbos 

  3g 0,40 bos essen-elzenbos 

Hollebeekpark 4a 0,82 bos essen-elzenbos 

Hogenbos 5a 1,13 bos eiken-beukenbos 

  5b 4,41 te bebossen eiken-beukenbos 

Kyotobos 6a 1,20 bos eiken-beukenbos 

  6b  0,60 te bebossen eiken-beukenbos 

Kerkwegelbos 7a 2,46 bos essen-elzenbos 

 

3.1.1.2 OPEN PLEKKEN 

Voor openbare bossen wordt er gestreefd naar een oppervlakte aan open plekken en/of gradiënten van minimum 

5% en maximum 15% van de totale bosoppervlakte. In het beheerplangebied zal het aandeel open plekken 

gedurende de planperiode toenemen. De bestaande open plekken zullen in de meeste gevallen een aangepast 

beheer krijgen.  
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Om in een bosbeheerplan mee te tellen als open plek dient voldaan te zijn aan een aantal randvoorwaarden: 

� de bedekkingsgraad van het bos moet onder de 50% zijn; 

� de gecreëerde biotopen moeten in functie staan van natuurbehoud in het bos; 

� de open plek is over minstens de helft van zijn omtrek omgeven door bos; 

� de open plek moet binnen de invloedssfeer van het bos liggen en de maximale oppervlakte bedraagt 3 

hectare. 

Er zijn ook een aantal bestanden van de gemeente Merelbeke die niet aan bovenstaande definitie voldoen, voor 

deze bestanden wordt toch een visie opgemaakt. 

Voor het gehele beheerplan zou volgens de CDB 5% van de totale oppervlakte moeten bestaan uit natuurlijk 

beheerde open plekken. Deze totale oppervlakte is de oppervlakte die onder het bosdecreet valt, 267 ha en 77 a. De 

nagestreefde oppervlakte is dan 13,39 ha voor het gehele beheerplan 

Voor openbare bossen en domeinbossen legt de beheervisie van ANB de lat nog iets hoger en wordt er gestreefd 

naar 5 tot 15% open plekken. Aangezien de oppervlakte openbaar bos binnen het Bosdecreet 128,25 ha bedraagt, 

ligt de streefoppervlakte aan open plekken en/of gradiënten tussen de 6,41 ha (5%) en 19,24 ha (15%).  

Hieronder worden de aanwezige en te creëren open zones besproken. Verderop wordt dan de ruimtebalans 

opgemaakt. De locaties van deze open zones staan weergegeven op kaart 3.1.  

 

Poelen 

In het reeds beboste gedeelte van het Kyotobos zal een lichtrijke poel aangelegd worden met een oppervlakte van 

ca. 150m². Doelstelling is om een poel te verkrijgen met een rijke oever- en watervegetatie en die pas na juli komt 

droog te staan. Dit type poel wordt in dit beheerplan aangeduid als een ‘kamsalamanderpoel’. 

 

Mantel-zoomvegetaties  

Mantel-zoomvegetaties zijn vanuit ecologisch standpunt belangrijk omdat zij een geleidelijke gradiënt inhouden van 

lage naar hoge bedekking, licht naar donker, warm naar koel. Specifieke plant- en diersoorten zijn dan ook 

verbonden aan dergelijke mantel-zoomvegetaties. Eventueel kunnen in de mantel aanplantingen van sporkehout, 

lijsterbes, gaspeldoorn, hazelaar, brem,... gebeuren. 

� Bos Kasteel Graaf Rotsart de Hertaing: rondom 8m: 0,68 ha 

� Hollebeek Park: 200m langs vijver: 0,16 ha 

� Kwenenbos: langs tuinen? 

� Hogenbos: rondom nieuwe aanplant: +/- 800m: 0,64 ha 

� Kyotobos: +/- 500m rondom na vervollediging aanplant: 0,40 ha 

� Kerkwegel: langs weilanden: 580m: 0,46 ha 

Oppervlakte huidig: 0 ha 

Oppervlakte toekomstig:  2.34 ha  
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3.1.1.3 DOOD HOUT 

Dood hout 

Het bosbeheer streeft naar een minimum aandeel dood hout van 4% van het bestandsvolume.  

Voor de gemeentebossen bedraagt het aandeel staand dood hout 1,43%. Indien geschat wordt dat het aandeel 

liggend hout ongeveer gelijk is aan het aandeel staand dood hout, dan bedraagt het aandeel dood hout voor de 

gemeentebossen 2,81%. 

Eigenaar 
Volume staand 

dood hout 
(m³/ha) 

Volume levend 
hout (m³/ha) 

Aandeel staand 
dood hout (%) 

Aandeel dood 
hout (%) 

Gemeente Merelbeke 3,58 247,43 1,43 2,81 

 

Doelstelling:  

Voor alle eigenaars moet het aandeel dood hout stijgen doorheen de planperiode. Bij dunningen bomen laten liggen 

of bij voorkeur bomen laten sterven op stam dragen bij tot dit aandeel. Ook de methode van selectieve hoogdunning 

draagt bij aan de hoeveelheid dood hout in een bos. 

Concreet zal het aandeel dood hout vooral stijgen in bestand 1b waar de oudere Amerikaanse eiken zullen geringd 

worden. Zie verder beheermaatregelen. 

 

3.1.1.4 RUIMTEBALANS 

 Openbare bossen Privébossen 

 Huidige toestand Doelstelling  Huidige toestand Doelstelling 

Inheems 
gemengd bos 

ANB: 31% 

Merelbeke: 12%  

Provincie: 80% 

ANB:: 75% 

Merelbeke: 75% 

Provincie: 100% 

18% +/- 50% 

Gradiënten en 
bosranden 

/ ANB: 4,37 ha 

Gemeente: 2,35 

Provincie: 1 ha 

-/ 3,43 ha 

Open plekken 
en 
natuurgericht 
beheer 

ANB: 4,35 ha 

Gemeente: 
1,83ha 

Provincie: 5,55 ha 

ANB: 6,82 ha 

Gemeente: 0,025 

Provincie: 5,55 ha 

3,23 ha 3,23 ha 

Dood hout ANB: 3,57 % 

Merelbeke: 2,81% 

Provincie: 2,67 % 

ANB: 4% 

Merelbeke: 4% 

Provincie: 4% 

1,74 % 3,48%  

 

Ondanks de daling van het aandeel open plekken zal de gemeente toch nog aan de oppervlaktedoelstelling voldoen. 

Namelijk dankzij de bosranden en de nieuwe poel krijgt 11% van de oppervlakte een natuurgericht beheer. 

Er zal 75% in omvorming zijn naar inheems gemengd bos en er wordt gestreefd naar de voorgeschreven 4% 

doodhoutvolume. Zie verder maatregelen. 
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3.1.2 SOORTGERICHTE DOELSTELLINGEN 

3.1.2.1 NA TE STREVEN SOORTEN 

Potentieel natuurlijke vegetatie 

De potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) is de vegetatie die op een bepaalde plaats van nature zou voorkomen 

zonder tussenkomst van de mens. Voor de bestanden in omvorming geldt dat ontwikkeling en behoud van soorten 

verbonden aan de PNV worden nagestreefd in zowel de kruid-, struik- als boomlaag. Dit houdt in dat deze soorten 

worden bevoordeeld bij dunningen. Voor de bestanden in omvorming wordt natuurlijke verjonging van deze soorten 

gestimuleerd en wordt in geval van kunstmatige verjonging bij voorkeur van deze soorten uit de boomlaag gebruik 

gemaakt. Het nemen van de PNV als leidraad zal niet alleen de ecologische waarde ten goede komen maar staat er 

mede garant voor dat met het oog op de productie van kwaliteitshout de juiste soorten gekozen worden. 

De PNV voor de verschillende bestanden werd reeds besproken onder paragraaf 2.3.3.2. Onderstaande tabel geeft 

voor de voorkomende PNV-types in de gemeentebossen de voornaamste soorten weer. Wintereik wordt in deze 

regio niet als doelsoort beschouwd voor de openbare bossen en werd geschrapt uit de soortenlijst. 

 

Tabel 3.1.2: Soorten volgens de PNV 

Bostype Struik- & kruidlaag Boomlaag 

Arm Eiken-Beukenbos  
(droge variant) 

hazelaar, lijsterbes, sporkehout 
adelaarsvaren, smalle stekelvaren, zachte 
witbol, ruige veldbies 

zomereik*, beuk 
 

Typisch Eiken-Beukenbos,  hazelaar, lijsterbes, sporkehout 
adelaarsvaren, smalle stekelvaren, zachte 
witbol, ruige veldbies, bosanemoon, lelietje-
van-dalen, dalkruid, valse salie  

beuk*, zomereik, berk 

Elzen-Vogelkersbos gelderse roos, aalbes, vogelkers, hazelaar, 
meidoorn 

zwarte els*,  gewone es*, 
boskers, winterlinde, zomereik, gewone 
esdoorn, zachte berk, iepensoorten  

Elzenbroekbos blauw glidkruid, elzenzegge, moeraswalstro, 
hennegras, hoge cyperzegge, pitrus, gele lis, 
moerasstruisgras, sporkehout 

zwarte els*, zachte berk, wilgensoorten 

*: dominante of co-dominante soort 

 

 

Specifieke plant- en diersoorten 

Het ontwikkelen en beheren van lichtrijke brede bosranden komt ten goede voor verschillende vogelsoorten (zoals 

zomertortel, houtsnip, steenuil, matkop, nachtgaal, wielewaal), dagvlinders (zoals de zeldzame grote vos), de 

diversiteit aan planten, ….  

De poel die voorzien is in het Kyotobos komt ten goede van amfibieën maar ook vleermuizen, oever- en 

watervegetaties, …. 

Het nulbeheer in enkele bossen zorgt voor rustplekjes voor fauna en geeft flora de kans zich spontaan te 

ontwikkelen. 
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3.1.2.2 EXOTEN 

Potentieel invasieve soorten 

Dit zijn soorten welke zich zeer gemakkelijk verjongen en door hun agressieve karakter de inheemse soorten kunnen 

verdringen. Amerikaanse eik is hier de belangrijkste in het studiegebied, waarvan veel volwassen exemplaren 

voorkomen. Amerikaanse vogelkers, pontische rododendron en Japanse duizendknoop komen slechts beperkt voor. 

Het beheer zal dan ook prioritair gericht zijn op het onder controle houden van deze soorten.  

 

Amerikaanse eik 

Amerikaanse eik komt voornamelijk voor in bestand 1b. Daar werd het voorheen beheerd onder een hakhoutbeheer. 

soort is hier niet zo problematisch gezien het een geïsoleerde bosplaats is. Er moet wel vermeden worden dat ook 

bestand 1a volledig gekoloniseerd wordt, daarom zal een aantal ingrepen uitgevoerd worden om de Amerikaanse eik 

in bestand 1b terug te dringen (zie maatregelen). 

Sporadisch kan de soort ook voorkomen in andere bestanden van de gemeente. Gezien de nog zeer beperkte 

verspreiding is het raadzaam de soort meteen te kappen of bij voorkeur te ringen wanneer ze toch voorkomt. Dikkere 

exemplaren Amerikaanse eik in de gemeentebossen zullen geringd worden. Jongere exemplaren worden gekapt of 

gecontroleerd. 

 

Amerikaanse vogelkers 

Deze soort heeft in de bossen van Merelbeke slechts een beperkte verspreiding. Ze werd in beperkte mate 

aangetroffen in de boom-, struik- en kruidlaag van Bos Kasteel Graaf Rotsart de Hertaing. In deze bosplaats wordt 

de soort best bestreden. In de andere bestanden werd geen Amerikaanse vogelkers aangetroffen, doch 

waakzaamheid is geboden. Doelstelling is ook deze bestanden gevrijwaard te houden gedurende de planperiode.  

 

Reuzenberenklauw en reuzenbalsemien 

Er werd reuzenberenklauw aangetroffen in het Kwenenbos. Deze soort komt typisch voor in meer open, ruigere, 

gebieden en kan zich snel verspreiden. Bestrijding is aangewezen (doorsteken van wortel of veelvuldig afmaaien). 

Reuzenbalsemien verspreidt zich razendsnel langs waterwegen en in natte bossen. In de bossen van Merelbeke is 

er nog geen problematische aanwezigheid. Toch komt ze reeds hier en daar voor. De planten toppen voorafgaand 

aan de zaadzetting is de beste manier van bestrijding.  

Beide soorten worden door middel van een gemeentelijk bestrijdingsplan in kaart gebracht en aanpakt. 

 

Pontische rododendron 

Pontische rododendron werd aangetroffen in het Bos Kasteel Kasteel Graaf Rotsart de Hertaing. Gezien de 

parkvoorgeschiedenis kan deze soort hier getolereerd worden. Verdere uitbreiding zal vermeden worden.  

 

Japanse duizendknoop 

Japanse duizendknoop werd niet aangetroffen in de gemeentebossen maar wel in een berm langs een andere 

deelnemend bosbestand (Privé 15b). De soort verspreidt zich zeer gemakkelijk en vaak werkt het maaien van de 

bermen (zonder voorafgaande bestrijding) de verspreiding van deze soort in de hand. Dit fenomeen is ook zichtbaar 

langs privébestand 15b waar zich recent ook in de berm langs de aanliggende akker verjonging van Japanse 

duizendknoop gevestigd heeft. Bestrijding van zodra de soort zich manifesteert is aangewezen, vooral wanneer door 
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kappingen meer licht in het bos zou komen en toelaat dat ze het bos koloniseert. Ook de Japanse duizendknoop zal 

worden aangepakt op gemeentelijk niveau. 

 

Andere soorten 

Bij de gemeentebossen zijn het vooral tamme kastanje, robinia en laurierkers als voornaamste soorten. Deze 

vormen naar verspreiding en verdrukking van inheemse soorten een geringer probleem t.o.v. bovenstaand 

behandelde soorten.  

De robinia is reeds aangepakt is het Bos Kasteel Graaf Rotsart de Hertaing, opvolging is noodzakelijk want niet alle 

moederbomen zijn dood en nieuwe verjonging heeft zich reeds gemanifesteerd. De andere soorten zijn slechts 

sporadisch aanwezig en zorgen, althans op heden, niet voor problemen in de gemeentebossen.  

 

 

3.2 BEHEERDOELSTELLINGEN M .B.T. DE ECONOMISCHE FUNCTIE 

De economische functie is voor de gemeentebossen van ondergeschikt belang. Er wordt geen opbrengst uit 

houtoogst nagestreefd. Er wordt ook geen jacht verpacht in de gemeentebossen. 

Aangezien toch een zeker economische functie verbonden is aan een multifunctioneel bosbeheer wordt er kort op dit 

hoofdstuk ingegaan. 

 

3.2.1 HOUT 

Volgende kappingen worden voorzien in de gemeentebossen tijdens de planperiode: 

� Zuivering/dunningen in de jonge aanplanten: 6a 

� Selectieve hoogdunningen: 1a, 3a, 3b, 3c, 3e, 4a, 7a 

� Eindkap: 5a (wanneer pacht van 5b vrijkomt) 

� Hakhout: 1b 

Naast deze reguliere ingrepen zal er ook hout voortkomen uit veiligheidskappingen, bosrandbeheer en 

exotenbestrijding. 

De belangrijkste boomsoorten in de gemeentebossen zijn: populier, beuk, Amerikaanse eik en gewone esdoorn. 

Perceel Bestand OPP StamTal Grondvlak Volume %Inheems Hoofd boomsoort 

1 a 2,56 413 44 369 89 Beuk 

1 b 1,351 982 44 466 0 Amerikaanse eik 

2 a 1,724 982 41 412 36 populier (G)/Eenstijlige meidoorn 

3 a 2,753 589 20 139 34 Zomereik 

3 b 2,59 1493 25 162 87 Zachte berk/Gewone esdoorn 

3 c 0,675 442 30 353 29 populier (G)/Zomereik 

4 a 0,817 570 40 460 29 populier (G)/Zwarte els 

5 a 1,128 452 24 235 46 populier (G)/wilg (G) 

6 a 1,807         (aanplant Kyotobos) 

7 a 2,461 1046 23 138 100 Zwarte els/Gewone esdoorn 
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In dit plangebied wordt rekening gehouden met een aanwascijfer van 6m³/jaar/ha (en 10m³/ha/jaar voor 

populierenaanplanten). Dit cijfer zal gehanteerd worden als maximaal kapkwantum bij de dunningen. Dunningen 

zullen enkel uitgevoerd worden indien het op dat moment nodig blijkt.  

Dunning in bestand 1a zal in functie staan van de oude parkbomen en het benadelen van exoten die problemen 

kunnen opleveren (Amerikaanse eik, robinia, jonge Amerikaanse vogelkers). Exoten worden bij voorkeur geringd. 

In het Kwenenbos is een dunning aangewezen om het bos plaatselijk meer structuur en minder een aanplantuiterlijk 

te geven, in de andere delen zal een dunning meer plaats geven aan toekomstbomen. In bestanden 4a en 7a zal 

een selectieve hoogdunning met toekomstbomen eveneens nuttig zijn. Het komt er in de meeste gevallen op neer 

om in de eerste helft van de planperiode de bossen eens te screenen (boswachter) en in te grijpen waar nodig zodat 

ze vermoedelijk de planperiode zonder al te veel andere ingrepen goed doorkomen. 

 

Perceel Bestand Opp 
Stamtal 
N/ha 

Grondvlak 
m²/ha 

Volume 
m³/ha 

aanwas/ha 
/jaar 

aanwas/bestand/ 
planperiode Hoofd boomsoort 

1 a 2,56 413 44 369 6 307,2 Beuk 

3 a 2,753 589 20 139 6 330,36 Zomereik 

3 b 2,59 1493 25 162 6 310,8 Zachte berk/Gewone esdoorn 

3 c 0,675 442 30 353 10 135 populier (G)/Zomereik 

4 a 0,817 570 40 460 10 163,4 populier (G)/Zwarte els 

7 a 2,461 1046 23 138 6 295,32 Zwarte els/Gewone esdoorn 

 

Bovenstaande tabel toont aan dat er door reguliere dunningen over de hele planperiode maximaal 1542 m³ hout kan 

vrijkomen. 

Het populierenbos 5a aan Hogenbos is een uitzondering en zal een eindkap ondergaan waarbij ongeveer 265 m³ 

hout (eenmalig) zal vrijkomen.  

Het Amerikaanse eikenbestand 1b (1,3 ha) zal in drie fasen afgezet worden om de soort terug te dringen. Drie jaar 

na de hakhoutkap wordt er geklepeld waarna overstaanders worden aangeplant. Na tien jaar zal in elke houw een 

nabehandeling en zuivering uitgevoerd worden.  

 

 
Foto: bestand 1b: hakhout Amerikaanse eik 
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Er zijn twee bestanden die in aanmerking komen om te bebossen: een deel van het Kyotobos en de 

landbouwpercelen aan Hogenbos. Als leidraad voor de soortensamenstelling wordt gewerkt met de potentieel 

natuurlijke vegetatie zoals weergegeven in §2.3.3. 

 

3.2.2 JACHT 

Er wordt niet gejaagd in de gemeentebossen. Opbrengst van jacht is ook geen doelstelling. Maar mogelijks moet in 

de toekomst wel aan jacht gedacht worden bij eventuele overlast van grof wild (everzwijn, ree, damhert, …). Dit zal 

dan gebeuren in de vorm van licentiejacht in nauw overleg met ANB. 

 

 

3.3 BEHEERDOELSTELLINGEN M .B.T. DE SOCIALE EN EDUCATIEVE FUNCTIE  

Gezien de grote ecologische waarde van vele van de bossen in dit beheerplan zal ervoor gezorgd worden dat de 

recreatie gezoneerd is over het hele plangebied. Kwetsbare en zeer waardevolle bossen worden zoveel mogelijk 

gevrijwaard van recreatie. Over het algemeen zal de toegankelijkheid beperkt blijven tot wandelen. Slechts hier en 

daar zullen ook fietsers toegelaten worden (voornamelijk als doorsteekroute). De kleinere bosplaatsen hebben vaak 

geen paden en zijn aldus niet toegankelijk. 

Van noord naar zuid is het eerste gemeentebos het Bos Kasteel Rotsart de Hertaing. Het bos kent een 

voorgeschiedenis als park, wat ook nog duidelijk zichtbaar is op het terrein. Het is volledig omheind en is 

toegankelijk via een poort. In het bos kan een lusvormige wandeling gemaakt worden en zijn bankjes en 

vuilnisbakken aanwezig. Mogelijks wordt in dit bos een picknickplaats ingericht. 

Er lopen geen boswegen doorheen het Wisselbos, enkel het knuppelpad langs de rand van het bos is toegankelijk 

en dit enkel voor wandelaars. Fietsers kunnen gebruik maken van het pad dat langs de andere kant van het bosje 

loopt. 

Het Kwenenbos is een recent aangeplant bos op een voormalige stortplaats. Het ligt in een woonwijk en is langs 

meerdere kanten van het bos toegankelijk. Het is een aantrekkelijk wandel/speelbos wegens de variatie (open, 

gesloten, reliëf, …). Er lopen enkele wandelpaden doorheen en een (met steenslag) verhard pad dat ook als 

fietsdoorsteekroute fungeert. Dit bos zal deels als speelzone aangeduid worden. 

Het bosje aan Hollebeekpark is klein maar bevat ook enkele kleinere boswegen. Een hiervan maakt deel uit van het 

fietsknooppuntennetwerk en is dus ook toegankelijk voor fietsers.  

Het gemeentelijk deel van Hogenbos (populierenbestand) en het jonge Kyotobos zijn niet toegankelijk voor 

recreanten. 

Het Kerkwegelbos wordt gebruikt als speelbos en bevat meerdere boswegen. Dit bos is enkel toegankelijk voor 

wandelaars. Ook dit bos zal aangeduid worden als speelzone. Zie verder. 

Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de recreatievormen die (al dan niet) in de gemeentebossen 

voorkomen of wenselijk zijn. 

 

Wandelen 

Voor wandelen geldt de principiële toegankelijkheid, d.w.z. dat alle boswegen toegankelijk zijn tenzij ze door de 

beheerder/boseigenaar worden afgesloten.  
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Fietsen 

Door het Kwenenbos loopt een verhard pad dat toegankelijk is voor fietsers en deel uitmaakt van het 

fietsknooppuntennetwerk. Ook door het Hollebeekpark loopt het fietsknooppuntennetwerk. 

Twee mountainbikelussen lopen door het studiegebied, een rode en een groen-rood-blauwe. Deze lussen lopen niet 

doorheen bestanden opgenomen in dit beheerplan. In de openbare bossen worden de boswegen in de praktijk wel 

door mountainbikers gebruikt. Toch is het inrichten van een mountainbikeroute geen doelstelling in dit 

bosbeheerplan.  

 

Speelzones 

In de bestanden opgenomen in het beheerplan is er nergens een officiële speelzone aangeduid, al wordt er in de 

huidige situatie wel gespeeld in Kerkwegelbos, Kwenenbos, Bruinbos en Gentbos.  

Zowel het Kerkwegelbos als het Kwenenbos hebben potenties om aangeduid te worden als speelbos. Het 

Kerkwegelbos wordt veelvuldig gebruikt om in te spelen en ligt vlak naast het scoutslokaal, sportvelden en de 

parochiezaal. Ook het Kwenenbos is mogelijk als speelzone, gezien zijn ligging in een woonwijk. De gemeente 

wenst enkel bestanden 3a en 3e (enkel het noordelijke deel) als officiële speelzone aan te duiden. Bovendien zou 

het de recreatiedruk in het vlakbijgelegen Gentbos kunnen afzwakken. 

 

Andere 

Er worden geen ruiterpaden, vrij toegankelijke zones of hondenzones voorzien in dit beheerplan. 

 

Deze recreatievormen moeten in een toegankelijkheidsregeling opgenomen worden. Sinds 14 februari 2009 is het 

Besluit Vlaamse Regering van 5 december 2009 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de 

natuurreservaten van kracht (B.S. 4 februari 2009). De toegankelijkheidsregeling wordt behandeld in paragraaf 4.12 

‘Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de toegankelijkheid’. 

 

 

3.4 BEHEERDOELSTELLINGEN M .B.T. DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE  

Als globale doelstelling wordt de duurzame instandhouding van het bos nagestreefd vermits het bos een belangrijke 

bijdrage levert: 

� aan de opslag van broeikasgassen 

� aan de captatie van stof 

� aan waterkwaliteit en –kwantiteit 

� aan de productie van duurzame houtsoorten: Zomereik neemt ongeveer 20% in van het volume. 

� als bescherming tegen winderosie 

� als woonplaats van tal van plant- en diersoorten 

Praktisch gezien worden door de bosbeheerder bosvreemde stoffen, zoals olie en bestrijdingsmiddelen, zoveel 

mogelijk uit het bos geweerd. Uitzonderingen zijn echter mogelijk, zo kunnen chemische bestrijdingsmiddelen 

worden ingezet om niet-inheemse, agressieve pestsoorten onder controle te krijgen. Verder is het gebruik van 

genetisch gemodificeerde organismen uitgesloten.  
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De bosbeheerder zal ook bijdragen tot het integraal waterbeheer: de bestaande waterhuishouding in het bos wordt 

gerespecteerd. Bestaande drainagesystemen kunnen waar nodig onderhouden worden, nieuwe drainage wordt niet 

toegelaten. 

 

 

3.5 BEHEERDOELSTELLINGEN M .B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE  

Globaal gezien komen, mits toestemming van de respectievelijke eigenaar, alle bestanden in aanmerking voor 

wetenschappelijk onderzoek dat zeer divers van aard kan zijn (zowel op vlak van bosbouw als ecologie).  

Een bosreservaat komt niet voor. Aanwijzing ervan wordt vooralsnog niet voorzien in het kader van dit 

bosbeheerplan.  

Het Wisselbos is in de databank van Autochtone Bomen en Struiken aangeduid als ‘populierenaanplant met relict 

oude bos; Salix fragilis furcata’ (Kraakwilg). Dit bos zal spontaan verder evolueren gedurende de planperiode. 
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4 BEHEERMAATREGELEN  

4.1 BOSVERJONGING 

Onder bosverjonging wordt verstaan de herbezetting, spontaan (= natuurlijke verjonging) of door menselijke ingreep 

(= kunstmatige verjonging) met een bosvegetatie van een stuk grond dat de jongste 50 jaar reeds met bos was 

bezet.  

Bij bosverjonging wordt rekening gehouden met het standstill-principe dat inhoudt dat: 

� bestaande inheemse bestanden niet mogen vervangen worden door exoten; 

� loofboomsoorten niet door naaldhout mogen vervangen worden, met uitzondering van uitheemse 

loofboomsoorten door Grove den; 

� gemengde bestanden niet mogen vervangen worden door homogene bestanden. 

In principe wordt de voorkeur gegeven aan natuurlijke verjonging (NV) met standplaatsgeschikte inheemse soorten. 

Dit zijn doorgaans de soorten verbonden aan de Potentieel Natuurlijke Vegetatie. Wanneer natuurlijke verjonging 

niet tot het verwachte resultaat zou leiden, wordt er gebruik gemaakt van kunstmatige verjonging (KV). Indien 

aanplanting nodig wordt geacht, wordt met plantsoen van een erkende herkomst gewerkt en, indien beschikbaar, 

van een lokale herkomst. 

De soorten van de boomlaag die per bostype gelden als leidraad voor de soortkeuze, werden reeds weergegeven in 

tabel 3.2.1 (met dien verstande dat zowel ruwe als zachte Berk doorgaans niet worden aangeplant).  

Waar nodig worden de nodige maatregelen genomen ter bescherming tegen wildschade. 

Bij het uitvoeren van kunstmatige verjonging dient een minimum stamtal per ha te worden gehanteerd om te zorgen 

voor een degelijke verjonging. Dit aantal is tevens vereist voor het verkrijgen van een subsidie. In volgende tabel 

wordt per soort een overzicht gegeven van het minimum stamtal.  

Tabel 4.1: Minimum stamtal per ha en maximaal plant verband weergegeven per boomsoort 

Boomsoort Minimum stamtal per ha Maximaal plantverband 

Zomereik (Quercus robur); wintereik (Quercus petraea); haagbeuk 

(Carpinus betulus); linde (Tilia cordata, Tilia platyphyllos en Tilia x 

vulgaris); zwarte els (Alnus glutinosa); berk (Betula pendula en Betula 

pubescens); olm (Ulmus glabra [syn. U. scabra], Ulmus minor [syn. U. 

campestris]); wilg (Salix spp.) 

2000 2m x 2,5m 

Vlier (Sambucus nigra), wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), hazelaar 

(Corylus avellana), vuilboom (Frangula alnus), Gelderse roos 

(Viburnum opulus); kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), rode 

kornoelje (Cornus sanguinea), vogelkers (Prunus padus), Spaanse 

aak (Acer campestre); meidoorn (Creataegus spp.); sleedoorn 

(Prunus spinosa); wilde rozen (Rosa spp.); hulst (Ilex aquifolium); 

wegedoorn (Rhamnus catharticus); duindoorn (Hippophae 

rhamnoides); wilde appel (Malus sylvestris); wilde peer (Pyrus 

pyraster); mispel (Mespilus germanica); taxus (Taxus baccata); 

jeneverbes (Juniperus communis); fladderiep (Ulmus laevis) 

2000 2m x 2,5m 

Es (Fraxinus excelsior); beuk (Fagus sylvatica); zoete kers (Prunus 

avium); gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus); ratelpopulier 

1600 2,5m x 2,5m 
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(Populus tremula) 

Grauwe abeel (Populus canescens) 123 9m x 9m 

Grove den (Pinus sylvestris) 2500 2m x 2,5m 

Opm: Voor de soorten niet opgenomen in de lijst worden volgende maximale plantafstanden opgelegd: 2,5m x 2,5m voor inheems loofhout en 

lork; 2m x 2m voor ander naaldhout en 10m x 10m voor cultuurpopulier. Deze maximale plantafstand kan eventueel groter zijn bij gebruik van 

groot plantsoen in ruige bestanden en oude bossen. 

 

Concreet zal er kunstmatige verjonging noodzakelijk zijn na de eindkap van de populieren in bestand 5a 

(Hogenbos).  

In bestand 1b (Amerikaanse eik) zal het bestand in drie fasen afgezet worden en zullen drie jaar later inheemse 

overstaanders aangeplant worden. 

In de andere bestanden zal het bos zich verjongen door spontane vestiging van de verjonging. 

 

4.2 BOSOMVORMING 

De meeste bestanden van de gemeente zullen indirect omgevormd worden. Indirecte omvorming gebeurt geleidelijk 

en gaat uit van de aanwezige boomsoorten met gebruik van natuurlijke verjonging door toepassen van selectieve 

variabele hoogdunning ten voordele van zich natuurlijk vestigend inheems loofhout (in bestanden waar reeds een 

aanzienlijk aandeel van de na te streven soorten aanwezig zijn).  

Enkel het populierenbos aan Hogenbos (bestand 5a) zal direct omgevormd worden. Dit wil zeggen dat er een 

eindkap van de populieren zal plaatsvinden (met behoud van het reeds aanwezige inheems loofhout) waarna er 

inheems gemengd loofhout aangeplant zal worden als aanvulling. Ook 1b wordt op een directe manier omgevormd, 

namelijk door aanplanten van inheemse overstaanders. 

 

4.3 BEBOSSINGSWERKEN 

Onder bebossing wordt verstaan de bezetting met bos, door menselijke ingreep of spontaan, van een oppervlakte 

die sinds 50 jaar niet met bos bezet was. Het betreft hier dus een nieuw aan te leggen bos. 

Het betreft in het geval van de gemeentebossen twee delen: namelijk een aanvulling van het Kyotobos en de 

beplanting van de landbouwpercelen aan Hogenbos (samen goed voor ongeveer 5ha). 

 

4.4 BOSBEHANDELINGS - EN VERPLEGINGSWERKEN 

4.4.1 WILDBESCHERMING 

Nieuwe aanplanten worden beschermd tegen wild. Hetzij individueel, hetzij in groep. Dit zal noodzakelijk zijn voor de 

aanplantingen van het tweede gedeelte van het Kyotobos en het Hogenbos.  

Gecontroleerde jacht kan overwogen worden op basis van volgende schadegevallen: in functie van wildvraat, 

disproportionele (!) landbouwschade en/of verkeersslachtoffers.  
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4.4.2 ZUIVERING 

Een zuivering is een gerichte stamtalvermindering die wordt toegepast in de dichte fase of de vroege stakenfase met 

de bedoeling de houtkwaliteit en de menging van het bestand te regelen. Dit wordt met ‘Z’ weergegeven in de 

kaptabel. 

In het reeds aangeplante gedeelte van het Kyotobos zal gedurende de planperiode een zuivering uitgevoerd worden. 

In principe kan de dunning die voorzien wordt in bestand 3a (Kwenenbos) ook als een zuivering aanzien worden.  

 

4.4.3 DUNNINGEN 

Bij de dunningen in dit beheerplan geldt dat steeds gewerkt wordt via het principe van de selectieve hoogdunning. 

Dit houdt in dat ruimte wordt gegeven aan de bomen met de beste eigenschappen, ook wel de toekomstbomen 

genoemd. Onderdrukte of wegkwijnende exemplaren welke geen concurrentie vormen voor de toekomstbomen of 

voor eventuele natuurlijke verjonging, blijven behouden. Zo zorgen zij voor extra variatie in de opbouw van het 

bestand en leveren op termijn dood hout. Ook dode bomen blijven behouden om dezelfde reden zolang dit geen 

risico inhoudt op fytosanitair of veiligheidsvlak. 

Hoek- of randbomen kunnen ook omwille van hun esthetische waarde behouden blijven of zelfs extra vrijgesteld 

worden zelfs indien hun stamkwaliteit inferieur is. 

De intensiteit van de dunning dient bij elke doorgang bekeken te worden. De regel bij reguliere dunningen is dat wat 

er geoogst wordt, hoogstens gelijk staat aan het kapkwantum.  

Dunningen binnen eenzelfde bestand kunnen ook variabel in intensiteit gebeuren in functie van voorkomende 

natuurlijke verjonging, in het kader van natuurgericht beheer of om meer structuurvariatie in het bestand te bekomen. 

Dunningen worden voorzien in bestanden 1a, 3a, 3b, 3c, 3e, 4a, 7a en worden enkel uitgevoerd wanneer bij controle 

op het terrein de noodzaak blijkt. Hoogstens de aanwas wordt weggenomen (6m³/ha/jaar bij inheems gemengde 

bossen / 10 m³/ha/jaar bij populierenbestanden). Zie 3.2.1. 

 

 

4.4.4 EXOTENBESTRIJDING 

Amerikaanse eik 

Amerikaanse eik wordt overal aangepakt in de gemeentebossen. Amerikaanse eik komt voornamelijk voor in 

bestand 1b. Daar werd het voorheen beheerd onder een hakhoutbeheer en zal nu aangepakt worden door in 

houwen af te zetten, de zaailingen na 3 jaar te bestrijden en vervolgens te beplanten met overstaanders  

Sporadisch komt de soort ook voor in andere bestanden van de gemeente. Gezien de nog zeer beperkte 

verspreiding wordt ze geringd (na vleermuiscontrole).  

 

Amerikaanse vogelkers 

Bestrijding in Bos Kasteel Graaf Rotsart de Hertaing. Voornamelijk aanwezig in de kruidlaag. Indien mogelijk kan ze 

uitgetrokken worden, zoniet geringd of gekapt en behandeld met glyfosaat. 
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Reuzenberenklauw en reuzenbalsemien 

Er werd reuzenberenklauw aangetroffen in het Kwenenbos. Bestrijding is aangewezen (doorsteken van wortel of 

veelvuldig afmaaien). 

Reuzenbalsemien opvolgen. De planten toppen voorafgaand aan de zaadzetting is de beste manier van bestrijding.  

Beide soorten worden door middel van een gemeentelijk bestrijdingsplan in kaart gebracht en aanpakt.  

 

Pontische rododendron 

Pontische rododendron werd aangetroffen in het Bos Kasteel Kasteel Graaf Rotsart de Hertaing. Gezien de 

parkvoorgeschiedenis kan deze soort hier getolereerd worden. Verdere uitbreiding zal vermeden worden.  

 

Japanse duizendknoop 

Japanse duizendknoop in de wegberm langs privébestand 15b moet bestreden worden (zeker voorafgaand aan de 

eindkap van het bestand). Ook de Japanse duizendknoop zal worden aangepakt op gemeentelijk niveau. 

 

Andere soorten 

Nabehandeling van de eerder aangepakte robinia is nodig. Controleren of alle moederbomen daadwerkelijk 

afgestorven zijn. Jonge opslag afzetten. 

 

 

4.5 KAPREGELING 

De kapregeling regelt wanneer en waar er gekapt zal worden. Er worden verschillende “kappingen” onderscheiden: 

o dunningskap (X) : de reguliere dunning om ruimte te geven aan de bomen om kwalitatief te kunnen 

uitgroeien, of bij een doorgedreven dunning om ruimte te maken voor een nieuwe generatie. Wanneer een 

dunning vermeldt wordt in jaar x kan deze uitgevoerd worden vanaf 1 september van het jaar x - 1 tot 1 

april van het jaar x + 1 oftewel 2 kapseizoenen. Hetzelfde principe geldt voor zuiveringen. Een dunning kan 

meer dan 2 jaar uitgesteld worden op voorwaarde dat de beheerdoelstellingen niet in het gedrang komen. 

Redenen kunnen zijn storm, lage houtprijs, … Resultaten op het terrein zullen op dat moment aantonen of 

er een dunning nodig is of niet. 

� eindkap. De eindkap kan zijn: 

o kaalslag (E) over het volledige bestand; 

o individuele kapping (Ei) van een bepaalde soort; 

o groepsgewijze of zoomsgewijze kapping (Eg) over een deel van het bestand. 

� hakhoutkap : het cyclisch afzetten van de houtige opslag die nadien terug uit stoven opslaat (H). Voor 

hakhoutkappingen is de planning in de kaptabel niet bindend. De minimale hakhoutcyclus is 8 jaar. 

Waar en wanneer deze kappen voorzien worden, wordt in de kaptabel weergegeven (zie bijlage 4.5). 

Er wordt opgemerkt dat dringende kappingen om fytosanitaire of veiligheidsredenen steeds mogelijk blijven mits 

melding aan ANB. 
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4.6 BOSEXPLOITATIE  

4.6.1 RUIMINGEN 

De bestanden van de gemeente Merelbeke zijn vaak solitair gelegen en dus vrij gemakkelijk bereikbaar voor 

exploitatie. Een deel van de bossen is nat en rijk aan voorjaarsflora. Het Kerkwegelbos is gelegen op een helling. De 

exploitatie moet dus met de nodige omzichtigheid gebeuren. Ook het Kwenenbos heeft een abrupt hoogteverschil. 

Er wordt steeds gebruik gemaakt van vaste ruimingspistes of bestaande boswegen om het hout te exploiteren. 

Beschadigde boswegen worden nadien in hun oorspronkelijke staat hersteld.  

Er kan een stapelplaats voorzien worden ter hoogte van het begin van bestand 3f in het Kwenenbos. 

Afhankelijk van het te kappen bestand worden er bijzondere voorwaarden opgelegd, onder andere: 

� materiaal : op vele plaatsen kwetsbare bodem: steeds aangepaste machines: rupskraan tot max 25 ton / 

bosbouwtractor tot max 12 ton 

� kruinhout steeds op stapels achter laten in het bos 

� aangepaste schoontijd voor voorjaarsflora 

� …  

 

4.6.2 SCHOONTIJD  

De schoontijd loopt standaard van 1 april tot 30 juni. Wegens voorjaarsflora wordt de schoontijd in de 

gemeentebossen verlengd: van 1 maart tot 30 juni. Een nog meer specifieke schoontijd is mogelijk maar zal worden 

afgewogen voorafgaand aan de kappingen en zal gespecificeerd worden in de exploitatievoorwaarden.  

 

4.7 BRANDPREVENTIE 

De gemeentebossen zijn niet zo brandgevoelig, het zijn in hoofdzaak vochtige loofbossen (in tegenstelling tot 

bijvoorbeeld Kempense naaldbossen). Het zijn vaak geïsoleerde bossen van eerder kleinere oppervlaktes. 

Er worden geen specifieke maatregelen voorzien ten behoeve van brandpreventie. 

Voor de brandbestrijding wordt beroep gedaan op het lokale brandweerkorps en zo nodig korpsen van omliggende 

gemeenten. De hulpdiensten kunnen gebruik maken van de bestaande boswegen. 

 

4.8 OPEN PLEKKEN  

Lichtrijke poelen  

Er zal een lichtrijke poel aangelegd worden in het Kyotobos. Daarnaast heeft ook de gemeente het beheer in handen 

van de Roestpoel (privébestand 1a). Het is belangrijk dat deze poelen voortdurend zonlicht krijgen. De Roestpoel is 

recent nog aangepakt.  

Mocht zich opslag manifesteren rond deze poelen dan wordt dit jaarlijks kortgezet. De verwijderde opslag kan 

gestapeld worden in de onmiddellijke omgeving van de poel. De oevervegetatie kan jaarlijks gemaaid worden. 

De poelen worden enkel geruimd indien nodig en met een gemiddelde periodiciteit van 10 à 15 jaar. De vrijgekomen 

specie moet afgevoerd worden. Verlandingsindicatoren zoals riet en lisdodde moeten goed opgevolgd worden. 

Indien ze meer dan 20% van het wateroppervlak innemen moet er gemaaid worden.  

Deze werken gebeuren steeds tussen half oktober en half november. 
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4.9 GRADIËNTEN EN BOSRANDONTWIKKELING  

Een ideale bosrand bestaat uit een zoom van hoge meerjarige kruiden en een mantel die bestaat uit een begroeiing 

van struiken. Structuur en soortensamenstelling hangen af van de standplaats, het aangrenzende bos en het 

beheer. Het beheer bestaat uit: 

Zoom:  jaarlijks tot om de 3 jaar in het vroege najaar (na 15 september) maaien met maaiselafvoer, bij voorkeur in 

fasen zodat insecten en andere kleine dieren nog terecht kunnen in de niet gemaaide delen. 

Mantel: cyclisch afzetten om de 12 jaar, hierbij wordt er op gelet dat de mantel niet in een keer helemaal afgezet 

wordt maar in fasen (een kant per keer). 

Het kappen zelf gebeurt bij voorkeur samen met een dunningsronde in het bestand. 

Er moet voor gezorgd worden dat deze bosranden golvend zijn zodat windluwe plekjes ontstaan en dat ze gefaseerd 

beheerd worden. De aandachtszone voor de bosrandontwikkeling is ongeveer een boomlengte, de ontwikkeling 

ervan gebeurt echter op langere termijn door hier en daar een boom te kappen en door een gefaseerd beheer. 

(De paden zelf kunnen drie keer per jaar gemaaid worden). 

Al het maaisel wordt afgevoerd. Er wordt geen maaiselhopen voorzien in de percelen van de gemeente. 

 

4.10 SPECIFIEKE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN FLORA EN FAUNA 

4.10.1 FAUNA 

Amfibieën 

� Herstel, beheer en onderhoud van bestaande lichtrijke poelen 

Het beheer is reeds uitvoerig besproken in hoofdstuk 4.8  

� bij het beheer van het landbiotoop rond de poelen dient rekening gehouden te worden met:  

� beperkte inzet van zwaar materiaal om insporing (bodembeschadiging) te voorkomen 

� bij kappingen dient een bufferzone van 50m rond de waterpartijen vooropgesteld te worden 

waarin kappingen vermeden worden (enkel kleinschalig en in functie van de poel) 

“voorzichtigheidszone”. 

� ingrepen dienen geleidelijk aan te gebeuren om niet abrupt de abiotische condities te verstoren 

� periode van kappingen afstemmen op amfibieën en vastleggen in de exploitatievoorwaarden 

� Er wordt gezorgd voor voldoende dood hout en houtstapels in de onmiddellijke omgeving van de poelen. 

Salamanders prefereren dikke boomstammen die reeds (in een beginnende) toestand van ontbinding zijn. 

Ook houtstapels kunnen jarenlang een geschikte schuilplaats vormen voor salamanders. Doordat de 

houtblokken stelselmatig ontbinden zijn er steeds geschikte plekjes aanwezig.  

 

Zoogdieren: 

Wat betreft zoogdieren zijn vooral verkeersbeperkende maatregelen en snelheidsbeperkende maatregelen aan te 

raden. Dit komt onder andere ten goede voorde kleine zoogdieren zoals (haas, konijn, egel, bunzing, vos en 

recentelijk ook boommarter).  
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Vleermuizen: 

� Een vleermuisvriendelijk beheer richt zich op voldoende verblijfplaatsen, een goede voedselsituatie en een 

goede verbinding tussen de verschillende (deel)leefgebieden (Limpens et al., 1997). In eerste instantie is 

een bescherming van oudere bomen en het laten staan van opstaand kwijnend of dood hout van belang. 

Bomen moeten oud kunnen worden want oude bomen zijn bomen met holtes en bomen met holtes zijn 

interessante bomen voor vleermuizen. Selectieve dunning met toekomstbomen of nulbeheer dat gevoerd 

zal worden in de bestaande bossen van de gemeente draagt hieraan bij. De gemeente voorziet ook 

bosuitbreiding en draagt dus bij aan een goede leefomgeving voor vleermuizen. 

� Bij het kappen van bomen dient goed overwogen te worden welke bomen(soorten) precies gekapt zullen 

worden. Uit verscheidene onderzoeken blijkt immers dat bv. Amerikaanse eik vaak door o.a. gewone 

grootoorvleermuis, watervleermuis en rosse vleermuis wordt gebruikt als verblijfplaats, acacia is dan weer 

in trek bij o.a. franjestaarten en watervleermuizen. Ook al blijven zomereik en gewone beuk voor een 

aantal vleermuissoorten de meest interessante boom, toch mag het belang van enkele exoten niet worden 

onderschat. Oude bomen zullen eerst gescreend worden vooraleer ze geringd (of gekapt) worden. 

� Kleinschalige kappingen (bv. hakhoutbebeer) en poelen zorgen voor een geschikt jachthabitat voor 

vleermuizen. 

� De ontwikkeling en het beheer van brede bosranden  

� Buiten scope van beheerplan: Verschillende vleermuissoorten zijn lichtschuw en vermijden verlichte 

plaatsen. Daarom dienen schaduwrijke plaatsen gevrijwaard te worden en verlichting tussen 

verblijfplaatsen en jachtgebieden dient zo veel mogelijk vermeden te worden.  

 

Vogels: 

� Het behoud van oude Eiken- en beukenbossen is van belang voor o.a. fluiter, middelste bonte specht en 

kleine bonte specht, groene specht, zwarte specht, bosuil. 

� Het aanbrengen en vrijwaren van kleine landschapselementen komt ten goede voor verschillende soorten 

zoals houtsnip, steenuil, matkop, goudvink, nachtegaal, wielewaal….  

� De aanleg en instandhouding van brede boszomen.  

� Hakhoutbeheer in 1b kan geschikte broedbiotopen voortbrengen voor vogelsoorten (zoals. goudvink) 

� Toename van aandeel dood hout en oude bomen. 

 

Hazelworm (wordt nog niet aangetroffen in de gemeentebossen): 

� het kruinhout van kappingen in de bosbestanden zal in houtstapels achtergelaten worden  

� er is aandacht voor structuurvariatie en mozaïek van vegetatietypes op de openplekken 

� geleidelijke overgangen van open plekken naar bos, via zoom- en mantelvegetaties worden ontwikkeld en 

beheerd 

 

4.10.2 FLORA 

� stimuleren van oever- en watervegetaties door een gepast poelenbeheer 

� behoud van oude bossen 
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� behoud en bescherming van voorjaarsflora, door hakhoutbeheer of door weinig tot geen exploitaties en 

indien toch dan met aangepaste exploitatievoorwaarden 

� stimuleren en ontwikkelen van vegetaties van bosranden en zomen (onder andere lokaal met 

reuzenpaardenstaart) 

� onder controle houden of bestrijden van exoten 

 

4.11 DOOD HOUT EN OUDE BOMEN 

Het aandeel dood hout en oude bomen doen toenemen gebeurt voornamelijk indirect, door kwijnende of 

beschadigde bomen te laten staan en langzaam te laten aftakelen (voor zover ze geen gevaar kunnen opleveren 

voor wandelaars of in de speelzones). Omgevallen bomen blijven onder dezelfde voorwaarden liggen.  

Het toepassen van selectieve hoogdunning als dunningsmethode draagt ook bij tot een toename van de hoeveelheid 

dood hout in het bos. Het kiezen van toekomstbomen zorgt dat er steeds een aantal bomen oud kunnen worden. Bij 

dunningen wordt het hout zoveel mogelijk in het bos achtergelaten. De oogst van hakhout zal wel verkocht worden 

als brandhout. 

Er zal ook deels actief ingegrepen worden. Zo wordt (met uitzondering van bestand 1b) de Amerikaanse eiken overal 

bestreden (geringd na vleermuiscontrole). Ook elders wordt voorkeur gegeven aan ringen ten opzichte van kappen. 

De kroon wordt afgezet waar vallende takken een gevaar kunnen opleveren. Ook in dat geval wordt het kruinhout in 

het bos achtergelaten.  

Na eindkap van Hogenbos (populieren) worden enkele overstaanders behouden. 

 

4.12 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. DE TOEGANKELIJKHEID  

Openstelling 

Er zijn meerdere toegankelijke boswegen in de gemeentebossen. Het Kyotobos, Wisselbos en Hogenbos zijn 

ontoegankelijk.  

In het Kwenenbos wordt een deel afgebakend als speelzone. Ook het Kerkwegelbos zal geofficialiseerd worden als 

speelzone.  

Voor georganiseerde sportactiviteiten of activiteiten waarbij de boswegen verlaten worden, is een voorafgaande en 

voorwaardelijke toestemming nodig van de eigenaar en een machtiging van ANB. 

De toegankelijkheidsregeling wordt grafisch weergegeven op de toegankelijkheidskaarten en in tekstvorm in bijlage 

4.12.  

 

Onderhoud boswegen en speelzones 

Er gebeuren jaarlijks en na stormweer veiligheidscontroles langs de opengestelde wegen en in de speelzones. 

 

Infrastructuur 

Er worden informatieborden geplaatst aan de hoofdingang van het Kwenenbos en in de speelzones (Kwenenbos en 

Kerkwegelbos) met een toelichting over de geldende regels in deze zones. De toegankelijkheidsregeling wordt 

weergegeven op de toegankelijkheidskaarten en in bijlage 4.12. 
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4.13 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. DE JACHT  

Momenteel wordt er in de openbare bossen geen jacht uitgeoefend.  

Dit kan echter in de toekomst wel wenselijk worden wanneer de reestand toeneemt en jonge aanplanten te grote 

schade zouden kunnen ondervinden.  

 

4.14 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. DE VISSERIJ 

Niet van toepassing. 

 

4.15 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. GEBRUIK VAN NIET -HOUTIGE 

BOSPRODUCTEN 

De oogst van niet-houtige bosproducten zoals braambessen, bosbessen, dennenappels, kastanjes … is enkel 

toegestaan voor persoonlijk gebruik, zonder de paden te verlaten en zonder schade toe te brengen aan de 

standplaats. Oogst om commerciële redenen is niet toegestaan. 

Het oogsten van strooisel is nergens toegestaan daar dit kan leiden tot degradatie van de standplaats en oprukken 

van ongewenste soorten zoals bijvoorbeeld braam wat de natuurlijke verjonging kan hypothekeren. 

 

4.16 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN 

Niet van toepassing. 

 

4.17 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE 

Door het bos op een duurzame wijze te beheren met voorrang voor natuurlijke processen, het nastreven van een 

hoger aandeel gemengde inheemse bestanden, de omvorming van een aantal exotenbestanden en het gebruik van 

inheemse en standplaatsgeschikte soorten in geval van kunstmatige verjonging, wordt een bijdrage geleverd aan het 

versterken van de algemene milieubeschermende functie van het bos. 

 

4.18 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE  

In principe komen alle bestanden vervat in het bosbeheerplan in aanmerking voor wetenschappelijk onderzoek 

zolang dit op duurzame wijze gebeurt en het de beheerdoelstellingen niet in het gedrang brengt.  

 

4.19 WERKEN DIE DE BIOTISCHE OF ABIOTISCHE TOESTAND VAN H ET BOS WIJZIGEN 

Reliëf 

Er worden geen werken voorzien, nog toegestaan, welke leiden tot wijziging van het reliëf met uitzondering van de 

aanleg van een poel in het Kyotobos. 
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Waterlopen en ontwateringssystemen 

Het graven van nieuwe ontwateringsgrachten of –greppels wordt niet toegestaan. Hoogstens wordt het bestaande 

grachtensysteem onderhouden om de vitaliteit van het aanwezige bosbestand te garanderen. 

Volgende aandachtspunten zijn aan de orde in het plangebied: 

� Klaasbeek: ruimen/reiten ikv collectorwerken 

� Molenbeek (in Vurste):  

o bedding saneren (bouwmateriaal) 

o onderzoek tot en aanleg van wachtbekken ter bescherming van afwaartse gebieden 

� Driesbeek (Bottelaarse vijvers): vismigratieknelpunt en lozingspunt huishoudelijk afvalwater (IBA tegen ten 

laatste 2017) 

� Hollebeek 

o ruiming 

o eventueel plaatsing stuw 

De waterlopen 3de categorie op grondgebied Merelbeke worden waarschijnlijk in de toekomst ingeschaald als 2de 

categorie waterlopen waardoor het beheer zal gebeuren door de provincie. Ook zouden enkele oud-geklasseerde 

waterlopen mogelijks terug geklasseerd worden (2de categorie) of administratief afgeschaft worden. Hierover is tot 

op heden nog geen definitieve beslissing genomen. 

 

Wegenaanleg 

De bestaande boswegen worden onderhouden en hun actuele bedekking blijft behouden. Er wordt geen aanleg van 

nieuwe paden voorzien in de gemeentebossen. 

 

Wijziging van de kruidlaag 

Wijziging van de kruidlaag door gebruik van herbiciden is niet toegestaan uitgezonderd gebruik van glyfosaat bij de 

gecombineerde mechanische en chemische bestrijding van bv. Amerikaanse vogelkers en rododendron. 

 

Prikkeldraad 

Het plaatsen van prikkeldraad is niet toegestaan in het bos. In geval van vervanging dient gladde draad gebruikt te 

worden.  

 

 

4.20 PLANNING VAN DE BEHEERWERKEN  

De beheerwerken die worden voorzien in de verschillende bestanden, worden zoveel mogelijk in tabelvorm 

weergegeven. Volgende bijlagen kunnen hiervoor geraadpleegd worden: 

Bijlage 4.5. Kaptabel  

Bijlage 4.20 Beheertabel  
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PRIVEBOSSEN 

Uit navraag bij de deelnemende privé-eigenaars blijkt voor meerdere eigenaars de economische functie belangrijk. 

Dit hoeft natuurlijk niet in strijd te zijn met een duurzaam ecologisch bosbeheer, waarvoor vrijwel elke eigenaar te 

vinden is. Vele bossen in privé-eigendom zijn beplant met populier. Voor deze bestanden werd veelal aangegeven 

dat deze na oogst bij voorkeur opnieuw aangeplant worden met populier. Enkele eigenaars met grotere 

aaneengesloten bossen zijn wel bereid om een deel van hun populierenbestanden om te vormen naar inheems 

gemengde loofhoutbossen. Ook in de andere bostypes blijft houtoogst belangrijk. Hier worden kaalslagen vermeden 

en zal de opbrengst bekomen worden door dunningen. 

Bij de privé-eigenaars wordt er dus getracht om zoveel mogelijk een evenwicht te vinden tussen de opbrengsten en 

de ecologische mogelijkheden. Poelen en open plekken zullen ecologisch beheerd worden, bosranden worden (bij 

de grotere bossen) zoveel mogelijk gestimuleerd en ook de toename van dood hout wordt aangemoedigd. Er wordt 

geen aanleg van nieuwe open plekken voorzien, enkel het onderhoud van de bestaande. 

Bijna alle bossen zijn ontoegankelijk omdat ze te klein zijn of omdat de eigenaar geen toegang verleent. Een 

belangrijke uitzondering hierop is het domein van Borgwal waar wandelaars zullen toegelaten worden op de 

aangeduide paden en waar een leerpad voorzien wordt.  

In komend hoofdstuk komt dit alles gedetailleerd aan bod. 
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3 BEHEERDOELSTELLINGEN  

In dit hoofdstuk worden de beheerdoelstellingen met betrekking tot de economische, ecologische, sociaaleducatieve, 

milieubeschermende en wetenschappelijke functie van het bos toegelicht. Er wordt gestreefd naar een 

multifunctioneel bosbeheer waarbij deze verschillende functies op elkaar worden afgestemd en dit binnen de 

draagkracht van het bos. 

De doelstellingen zijn grotendeels tot stand gekomen vertrekkende van de informatie uit hoofdstuk 1 & 2 van het 

bosbeheerplan, maar zijn ook in belangrijke mate geïnspireerd op: 

� de Criteria Duurzaam Bosbeheer (CDB) en de eerder gemaakte overeenkomsten met de Bosgroep 

hieromtrent.  

� bestaande beheerplannen in het gebied. 

� workshops, enquêtes en overlegmomenten met de eigenaars 

De beheerdoelstellingen worden per eigenaar meer in detail besproken in de verschillende eigenaarsfiches. 

 

3.1 BEHEERDOELSTELLINGEN M .B.T. DE ECOLOGISCHE FUNCTIE  

Rekening houdend met de lokale omstandigheden en potenties wordt als globale doelstelling getracht de 

ecologische waarde van het bos te behouden en waar mogelijk te versterken. Hierbij wordt zoveel als mogelijk 

uitgegaan van de aanwezige potenties op het terrein en van natuurlijke processen om het beoogde doel te bereiken.  

 

3.1.1 ALGEMENE DOELSTELLINGEN 

Rekening houdend met de criteria duurzaam bosbeheer dient minstens 20% van de bestanden (oppervalktegewijs) 

te bestaan uit inheems gemengd bos, of ernaar in omvorming, te zijn. 

Van het totale houtvolume in het bos dient er gestreefd te worden naar 4% dood hout.  

Bovendien dient 5% van de bosoppervlakte een aangepast beheer krijgen in functie van natuurbehoud (struwelen, 

halfopen ruimtes, bosranden en permanente open plekken.  

Deze streefdoelen moeten gehaald worden over het globale bosbeheerplan. Dit maakt het mogelijk om, indien dit 

nodig zou blijken, wat meer inspanningen te doen bij de openbare bossen dan bij de privébossen. Wat verder in dit 

hoofdstuk wordt een balans weergegeven met de gehaalde en beoogde doelpercentages en/of –oppervlaktes op 

schaal van het hele beheerplan, maar ook op deelniveau. 

 

3.1.1.1 INHEEMS GEMENGDE LOOFBOSSEN 

Er wordt gestreefd naar 20% structuurrijke inheems gemengde bossen over het totale beheerplangebied. 

Volgende bosdoeltypes worden in dit studiegebied naar voren geschoven (zie kaart 3.1): 

� Eiken-Beukenbos (corresponderend met habitattypes 9120 (Atlantische zuurminnende beukenbossen met 

Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei) en 9130 (Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum)) 

� Essen-Eikenbos (corresponderend met habitattypes 9120 (Atlantische zuurminnende beukenbossen met 

Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei) en 9130 (Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum)) 

� Essen-Elzenbos (habitattype 91E0 (Alluviale bossen)) 
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� Dennen-Eikenbos (meestal een gedegradeerde vorm van 9120 of 9130) 

Hierbij moet ter volledigheid vermeld worden dat plaatselijk populier (of naaldhout) een belangrijk aandeel van het 

bestand blijven innemen. Daarom wordt voor de privé-eigenaars nog een subdoeltypes gehanteerd op de 

doeltypekaart: 

� Essen-Elzenbos met behoud van populier als hoofdboomsoort 

 

Voor alle privé-eigenaars samen bedraagt het aandeel inheems gemengd bos 18% (dit percentage is gebaseerd op 

de verwerking van de dendrometrieopnames) (cf. paragraaf 2.3.2.1): 

Eigenaar Percentage inheems gemengd 

Privé 18% 

Totale bosbeheerplan 22% 

Hieruit blijkt dat het huidige aandeel inheems gemengd bos al dicht aanleunt tegen de doelstelling in de CDB. Deze 

doelstelling is eigenlijk strikt gezien van toepassing op niveau van het gehele plangebied (dus met de openbare 

bossen inbegrepen). Toch blijkt dat de privé-eigenaars op zich deze doelstelling ook al bijna halen. Het aandeel 

inheems gemengd bos zal in de loop van de planperiode nog sterk toenemen in de privébossen.  

Versterking van het aandeel inheems gemengd bos zal voornamelijk gerealiseerd worden door vervanging van 

populieren- of naaldhoutbestanden door inheemse soorten na eindkap of groepenkap en door selectieve dunning bij 

de bestanden waar een mening van inheemse en uitheemse soorten voorkomen. 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de exotenbestanden waarvan de eigenaar bereid is deze om te vormen 

naar inheems loofhout na de oogst (directe omvorming). 

� 2a 

� 5a 

� 9h 

� 9j (reeds gekapt) 

� 10i, 10j, 10m 

� 16a 

Deze bestanden beslaan samen ongeveer 10 ha. Omvorming van deze bestanden brengt het aandeel inheems 

gemengd bos op het einde van de planperiode al op 25%.  

In de andere bostypes zal het aandeel inheemse soorten toenemen door toepassen van selectieve dunningen. Op 

langere termijn zou hierdoor nog eens 29ha kunnen omgevormd worden, wat het totaal zou kunnen brengen op 46% 

inheems gemengd bos voor de privé-eigenaars. 

Waar populier heraangeplant wordt, wordt steeds gezorgd voor een inheems gemengde onderetage. 

 

Dood hout 

Dood hout is heel belangrijk voor het bosecosysteem. Elk stuk dood hout doorloopt verschillende verteringsstadia en 

uiteindelijk wordt het in de humuslaag opgenomen, waar de voedingsstoffen opnieuw worden vrijgegeven en 

opgenomen worden door de wortels van levende bomen. Twintig procent van de organismen in een bos leeft van 

dood hout en nog eens twintig procent leeft van deze vorige.  

Voor een duurzaam bosbeheer wordt er gestreefd naar een verhoging van het aandeel dood hout in de Vlaamse 

bossen, zowel staand als liggend. Als minimum streefdoel wordt 4% van het bestandsvolume vooropgesteld. 
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Economisch minder waardevolle bomen kunnen deze rol perfect vervullen, al is er vooral nood aan voldoende dik 

dood hout van verschillende boomsoorten. 

Actueel bedraagt het aandeel staand dood hout over de totale bosoppervlakte 1,26% (cf. paragraaf 2.3.2.2). Indien 

geschat wordt dat het aandeel liggend hout ongeveer gelijk is aan het aandeel staand dood hout, dan bedraagt het 

totale aandeel dood hout 2,48%.  

De privébossen bevatten gezamenlijk het laagste aandeel dood hout in dit beheerplan. Dit is vooral te wijten aan het 

feit dat de stervende (economisch waardevolle) bomen vaak nog snel gekapt worden voor ze dood zijn, dat het dood 

hout gebruikt wordt als brandhout of dat het bos ‘opgekuist’ wordt door het dood hout te verwijderen. 

Eigenaar 
Volume staand 

dood hout 
(m³/ha) 

Volume levend 
hout (m³/ha) 

Aandeel staand 
dood hout (%) 

Aandeel dood 
hout (%) 

Privébossen 2,88 325,85 0,88 1,74 

 

Doelstelling:  

Om de doelstelling van de CDB te bereiken moet het aandeel dood hout in de privébossen verdubbelen. Dit is 

wegens bovenstaande redenen minder evident voor privébossen dan voor openbare bossen. De eigenaars worden 

aangespoord om omgevallen bomen zo veel mogelijk te laten liggen, staand dood hout te laten staan of om bij 

dunningen of na windval/storm niet al het hout uit het bos te halen maar ook een deel achter te laten.  

 

3.1.1.2 OPEN PLEKKEN 

Algemene doelstelling 

Open plekken hebben een grote natuurwaarde, zowel voor fauna als voor flora. Vandaar wordt in openbare bossen 

gestreefd naar een oppervlakte aan open plekken en/of gradiënten van minimum 5% en maximum 15% van de 

totale bosoppervlakte. Voor privébossen moet volgens de CDB min. 5% van de totale oppervlakte een specifiek 

beheer krijgen t.b.v. natuurontwikkeling (open plekken, bosranden en gradiënten). In het hele beheerplangebied zal 

het aandeel open plekken gedurende de beheerplanperiode toenemen. De bestaande open plekken zullen meestal 

een aangepast beheer krijgen.  

Om in een bosbeheerplan mee te tellen als open plek dient voldaan te zijn aan een aantal randvoorwaarden: 

� de bedekkingsgraad van het bos moet onder de 50% zijn; 

� de gecreëerde biotopen moeten in functie staan van natuurbehoud in het bos. In dit geval moet het 

gecreëerde biotoop behoren tot een van de beschreven biotopen onder hoofdstuk 3.4.2.1; 

� de open plek is over minstens de helft van zijn omtrek omgeven door bos; 

� de open plek moet binnen de invloedssfeer van het bos liggen (met een maximale oppervlakte van 3 

hectare). 

Voor het gehele beheerplan zou volgens de CDB 5% van de totale oppervlakte moeten bestaan uit natuurlijk 

beheerde open plekken. Deze totale oppervlakte is de oppervlakte die onder het bosdecreet valt, 267 ha en 77 a. De 

nagestreefde oppervlakte is dan 13,39 ha voor het gehele plangebied. 

De oppervlakte privébos binnen het Bosdecreet bedraagt 139,52 ha. Dat wil zeggen dat minimum 6,98 ha een 

specifiek beheer moet krijgen t.b.v. natuurontwikkeling.  

Gezien het hier om een gezamenlijk beheerplan gaat, is er de mogelijkheid om deze streefoppervlaktes naar keuze 

te verspreiden over openbaar bos en privébos (in principe zou dus bijvoorbeeld in de openbare bossen meer 

gerealiseerd kunnen worden ter compensatie van wat minder in privébos). 
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Hieronder worden de aanwezige en te creëren open zones besproken. Verderop wordt dan de ruimtebalans 

opgemaakt.  

 

Specifieke doelstellingen 

Bij de privé-eigenaars kan slechts één bestand als grasland bestempeld worden, namelijk het grasland in domein 

Borgwal (1,31 ha). Voor dit grasland wordt een hooilandbeheer (ecologisch maaibeheer) vooropgesteld. Er moet op 

gelet worden om niet helemaal tegen de bomenlijn te maaien. Door enkele meters afstand te houden kan zich 

spontaan een bosrand ontwikkelen. De overgang grasland - bos zal op die manier niet meer zo abrupt zijn als nu op 

heden het geval is. Het doeltype is een vochtig glanshaverhooiland (met potenties schraalland). 

Privébestand 10p blijft ook open en zal beplant worden met een bomenrij en ingericht worden als wildakker. Dit 

bestand valt echter niet onder het bosdecreet. 

Creatie van nieuwe open plekken in de privébossen is, na uitgebreide navraag bij de privé-eigenaars, geen 

doelstelling in dit beheerplan. Er was wel belangstelling bij de eigenaars om in te zetten op brede bosranden langs 

boswegen en aangrenzende open ruimtes. Zie verder. 

Wat de poelen betreft, moet er een onderscheid gemaakt worden in de poelen aan de hand van hun ligging (bos of 

niet-bos) en daarmee samenhangend hun doelsoorten. De bospoelen zijn sterker beschaduwd en komen vooral ten 

goede van vuursalamander (“vuursalamandertype”). Open poelen hebben meer lichtinval en zijn meer geschikt voor 

kamsalamander (“kamsalamandertype”). 

Wanneer er ten behoeve van vuursalamander gekeken wordt naar geschikte locaties komen vooral Makkegembos, 

Makenbos, Nerenbos en privébestand 6a in het Bruinbos in aanmerking. Kamsalamanderpoelen komen op heden 

voor in het Makkegembos (bestanden 12b, 12f, 12j), in het Heilig Geestgoed (poel deels in privébestand 1d) en ook 

de zogenaamde ‘roestpoel’ (privébestand 1b) is geschikt voor kamsalamanders. Deze poelen zijn uitgebreid 

onderzocht en beschreven in het Poelenplan van Merelbeke. In het Makkegembos/Haerentbeekbos zal vooral 

geconcentreerd worden op vuursalamander als doelsoort. 

 

foto: zogenaamde ‘roestpoel’ in bestand 1b 

Voorst zijn er ook enkele grotere waterpartijen aanwezig bij de privé-eigenaars: in Borgwal, Makenbos en de 

eendenvijver aan Biest. 

De vijver in domein Borgwal (13b) heeft potentie voor het snoek-zeelt-rietvoorn watertype en indien de waterkwaliteit 

goed genoeg zou zijn mogelijk zelfs voor kroeskarper (mededeling A. Dillen: visserijbioloog ANB).  

De vijver in Makenbos heeft eerder potenties voor amfibieën waardoor er bij voorkeur niet te veel vis in zit en het 

water eerder ondiep gehouden kan worden.  
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In het populierenbos aan Biest is een vijver aanwezig die voorheen gebruikt werd voor de eendenjacht. De oevers 

zijn vrij steil en er zijn nauwelijks waterplanten aanwezig. Oevers wat afschuinen en hakhoutbeheer van de 

oeverbegroeiing kan de kwaliteiten van deze vijver ten goede komen. 

 

Volgende poelen en vijvers zijn aanwezig bij de privé-eigenaars:  

Eigenaar Bosplaats Bestand 
Oppervlakte 

(ha) 
Type 

 

PR01 
1b 0,07 kamsalamander 

1d 0,02 kamsalamander 

Makenbos 
9i 0,14 vuursalamander 

verspreid klein vuursalamander 

PR10 10o 0,34 kamsalamander 

Nerenbos 
11g 0,13 vuursalamander 

11g meerdere vuursalamander 

Makegembos/Harentbeekbos 

12b 0,02 vuursalamander 

12b ? vuursalamander 

12d 0,07 vuursalamander 

12f ? vuursalamander 

12j drie poelen vuursalamander 

12l meerdere vuursalamander 

12n 0,02 vuursalamander 

Borgwal 

13a 0,05 vuursalamander 

13b 0,76 kamsalamander 

13g 0,01 vuursalamander 

Aanleg van poelen wordt vooral zinvol geacht in het Makenbos ten behoeve van vuursalamander. Vuursalamander 

heeft meer baat bij kleine verspreid liggende poeltjes dan met één grote poel. Het beheer kan uitgevoerd worden 

door de gemeente d.m.v. een beheerovereenkomst. 

Zie eveneens de doelenkaarten 3.1. 

Oppervlakte huidig: 1,92 ha  

Oppervlakte toekomstig:  + 1,92 ha  

 

Mantel-zoomvegetaties 

Op volgende locaties worden mantel-zoomvegetaties nagestreefd: 

Eigenaar Bosplaats Bestanden Lengte Breedte 
Totale 

oppervlakte 
Info bestaand? 

Privé 

PR04 4a 100 m 5m 0,05 ha langs akker nee 

PR05 5a 200 m 5m 0,10 ha ifv buren nee 

PR06 6a 75 m 5m 0,03 ha belemmeren toegang ja 

PR07 

7b 260 m 8 m 0,20 ha   ja 

7a 120 m 8 m 0,09 ha   nee 

7f 110 m 5 m 0,05  ja 

Makenbos 9k, 9l, 9m, 9n, 9o 750 m 8m 0,60 ha  nee? 

PR10 
10 o oppervlakte reeds opgenomen bij oppervlakte open plek ja, geen beheer 

10u  100 m 5 m/8m 0,06 ha bij bebossing nee 

PR12 12f 420 m 8m 0,33 ha bij heraanplanting nee 
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12m, 12n en 12o    bij heraanplanting nee 

langs straatkant 635 5m? 0,32 ha  ja, geen beheer 

Borgwal 

13c (langs weide) 50 m 8 m 0,04 ha   nee 

13b oppervlakte reeds opgenomen bij oppervlakte open plek ja, geen beheer 

13d oppervlakte reeds opgenomen bij oppervlakte open plek nee 

deel ezelweide 50m 8m 0,04 ha bij bebossing nee 

langs muur 1200 6m 0,72 ha  nee 

PR14 14a 190 m 8 m 0,15 ha aangeplant ja 

PR15 

15a (zuidgrens) 53m 8m 0,04 ha  nee 

15b 
80 m 5 m 0,04 ha tegen sluikstort  nee 

120 m 8m 0,09 ha langs akker  

PR16 16a 600m 8m 0,48 ha bij heraanplant nee 

Bovenstaande tabel geeft een schatting van een totale toekomstige oppervlakte aan bosranden van 3,43 ha. 

Zie eveneens de doelenkaarten 3.1. 

 

3.1.1.3 RUIMTEBALANS 

 

 Openbare bossen Privébossen 

 Huidige toestand Doelstelling  Huidige 
toestand 

Doelstelling 

Inheems 
gemengd bos 

ANB: 31% 

Merelbeke: 12%  

Provincie: 80% 

ANB: 75% 

Merelbeke: 75% 

Provincie: 100% 

18% +/- 50% 

Gradiënten en 
bosranden 

/ ANB: 4,37 ha 

Gemeente: 2,34 

Provincie: 1 ha 

- 3,43 ha 

Open plekken 
en 
natuurgericht 
beheer 

ANB: 4,35 ha 

Gemeente: 
1,83ha 

Provincie: 5,55 ha 

ANB: 6,82 ha 

Gemeente: 1,83 

Provincie: 5,55 ha 

3,23 ha 3,23 ha 

Dood hout ANB: 3,57 % 

Merelbeke: 2,81% 

Provincie: 2,67 % 

ANB: 4% 

Merelbeke: 4% 

Provincie: 4% 

1,74 % 3,48%  

 

 

3.1.2 SOORTGERICHTE DOELSTELLINGEN 

3.1.2.1 NA TE STREVEN SOORTEN 

Potentieel natuurlijke vegetatie 

De potentieel natuurlijke vegetatie (PNV) is de vegetatie die op een bepaalde plaats van nature zou voorkomen 

zonder tussenkomst van de mens. Voor de bestanden in omvorming geldt dat ontwikkeling en behoud van soorten 

verbonden aan de PNV worden nagestreefd in zowel de kruid-, struik- als boomlaag. Dit houdt in dat deze soorten 
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worden bevoordeeld bij dunningen. Voor de bestanden in omvorming wordt natuurlijke verjonging van deze soorten 

gestimuleerd en wordt in geval van kunstmatige verjonging bij voorkeur van deze soorten uit de boomlaag gebruik 

gemaakt. Het nemen van de PNV als leidraad zal niet alleen de ecologische waarde ten goede komen maar staat er 

mede garant voor dat met het oog op de productie van kwaliteitshout de juiste soorten gekozen worden. 

In enkele privébestanden wordt na de eindkap van populier opnieuw populier aangeplant. In dat geval zal steeds een 

onder/nevenetage met inheemse struik- en boomsoorten voorzien worden. 

De PNV voor de verschillende bestanden werd reeds besproken onder paragraaf 2.3.3.2. De voornaamste soorten 

worden in onderstaande tabel weergegeven: 

 

Tabel 3.1.2: Soorten volgens de PNV 

Bostype Struik- & kruidlaag Boomlaag 

Arm Eiken-Beukenbos  
(droge variant) 

hazelaar, lijsterbes, sporkehout 
adelaarsvaren, smalle stekelvaren, zachte 
witbol, ruige veldbies 

zomereik*, wintereik, beuk 
 

Arm Eiken-Beukenbos  
(natte variant) 
 

hazelaar, lijsterbes, sporkehout 
adelaarsvaren, smalle stekelvaren, zachte 
witbol, ruige veldbies, bosanemoon, lelietje-
der-dalen, dalkruid 

zomereik*, wintereik, beuk 
 
 

Typisch Eiken-Beukenbos, 
natte variant 

hazelaar, lijsterbes, sporkehout 
adelaarsvaren, smalle stekelvaren, zachte 
witbol, ruige veldbies, bosanemoon, lelietje-
der-dalen, dalkruid, valse salie  

beuk*, zomereik, wintereik, berk 

Elzen-Vogelkersbos Gelderse roos, aalbes, vogelkers, hazelaar, 
meidoorn 

zwarte els*,  gewone es*, 
boskers, winterlinde, zomereik, gewone 
esdoorn, zachte berk, iepensoorten  

Elzenbroekbos blauw glidkruid, elzenzegge, moeraswalstro, 
hennegras, hoge cyperzegge, pitrus, gele lis, 
moerasstruisgras, sporkehout 

zwarte els*, zachte berk, wilgensoorten 

*: dominante of co-dominante soort 

 

 

Specifieke plant- en diersoorten 

Specifieke faunistische doelstellingen: 

� Bestanden of delen van bestanden in hakhoutbeheer vormen geschikte broedbiotopen voor vogelsoorten 

(zoals. goudvink) en jachtgebieden voor vleermuizen 

� Aanleg/beheer van lichtrijke brede bosranden: ten goede voor verschillende vogelsoorten en dagvlinders, 

onder andere aan volgende bestanden 4a, 5a, 7b, 7f, 9k, 9b, 9m, 9n, 9o, 10u, 12f, 13d, 14a en 15b 

� Een gepast poelenbeheer ten voordele van amfibieën, vleermuizen, …  

� Voor vuursalamander is de creatie van twee nieuwe poelen wenselijk in het Makenbos. Vuursalamanders 

prefereren (sterk) beschaduwde poelen. 

� Behoud van de watertafel in Borgwal en bosplaats 10 (Ruspoel) ten behoeve van franjestaart en 

vuursalamander 

� Behoud en onderhoud van de ijskelders in bestand 7e en in Borgwal (ingericht als verblijfplaats voor 

vleermuizen). 

� De aanleg van een “Hop-over” voor vleermuizen aan de Hundelgemsesteenweg ter hoogte van Nerenbos 

is wenselijk. Het betreft echter een gewestweg. 
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� Behoud van een donker bos in domein Borgwal, geen bijkomende verlichting plaatsen 

� behoud van iepen (onder andere in het Makenbos) ten voordele van de zeldzame donkere iepenuil; ook 

het aanplanten van iep in de onderetage of in de bosrand zal worden gestimuleerd 

 

Specifieke doelstellingen ifv bijzondere flora-elementen: 

� Aandacht voor voorjaarsflora met behulp van een aangepaste schoontijd, vaste uitsleeppistes, specifieke 

exploitatievoorwaarden, door in stand houden van hakhoutbeheer, door af en toe licht in te brengen door 

een boom weg te halen, enz. 

� Beheer van de poelen ten voordele van oever- en poelvegetaties  

� Paarse schubwortel komt voor in bestanden 7c/7d. Deze zeldzame parasiet moet zoveel mogelijk 

gespaard blijven bij exploitaties. 

� Verspreidbladig goudveil komt voor in het Nerenbos 

 

3.1.2.2 EXOTEN 

De doelstellingen met betrekking tot exoten liggen bij privébossen iets anders dan bij de openbare bossen. Vaak 

wordt gekozen voor soorten met een hogere economische waarde. Daarom en ook wegens zijn esthetische waarde 

wordt Amerikaanse eik vaak gekoesterd. 

Toch zijn ook de privé-eigenaars gebonden aan het standstill-principe: inheemse boomsoorten mogen niet 

vervangen worden door exoten en inheemse loofboomsoorten niet door naaldboomsoorten, homogene bestanden 

zijn ondergeschikt aan gemengde bestanden. De aanplant van agressieve exoten is hoe dan ook uitgesloten. 

 

Potentieel invasieve soorten 

Dit zijn soorten welke zich zeer gemakkelijk verjongen en door hun agressieve karakter de inheemse soorten 

verdringen en natuurlijke verjonging ervan onmogelijk maken. Amerikaanse eik is de belangrijkste in het 

studiegebied, waarvan veel volwassen exemplaren voorkomen. Amerikaanse vogelkers, pontische rododendron, 

reuzenbalsemien, bamboe en Japanse duizendknoop komen slechts beperkt voor.  

De aanwezigheid van deze soorten wordt steeds vermeld op de fiches. 

 

Amerikaanse eik 

Amerikaanse eik dient hoofdzakelijk onder controle gehouden te worden. Wat zeker belangrijk is, is dat deze soort 

geweerd wordt in zones waar een opener bosstructuur voorzien wordt en in zones met omvorming (om massale 

nieuwe verjonging van Amerikaanse eik tegen te gaan). 

Daarnaast is deze soort belangrijk voor vleermuizen, vooral dikke, holle Amerikaanse eiken kunnen functioneren als 

koloniebomen. Bij een eventuele beslissing om Amerikaanse eiken te verwijderen moet dus zeker voorafgaand 

aandacht naar vleermuizen gaan.  

Ook daar waar de oude Amerikaanse eiken behouden blijven, moet steeds nieuwe verjonging tegengegaan worden 

of gecontroleerd worden door bijvoorbeeld in hakhout te houden. Er mag dus ook in deze gebieden geen toename 

zijn van het aandeel Amerikaanse eik. 

Aanplanten of stimuleren van natuurlijke verjonging van Amerikaanse eik wordt in geen enkel bestand toegestaan.  
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Amerikaanse vogelkers 

Deze soort heeft in de bossen slecht een beperkte verspreiding. Het beheer is vooral gericht op het onder controle 

houden van deze soort. Volwassen exemplaren worden bij voorkeur verwijderd en behandeld en het optreden van 

verjonging moet worden gesignaleerd voor verwijdering.  

Amerikaanse vogelkers werd onder andere aangetroffen in Makenbos, PR07, PR10, PR11, 2a, 4a,…  

 

Reuzenbalsemien 

Deze soort wordt vooral aangetroffen langs waterlopen en koloniseert langs die weg steeds meer (natte tot vochtige) 

bossen. Bij de privé-eigenaars van dit bosbeheerplan werd deze exoot aangetroffen in bestand 3b. 

Gezien de snelle herkolonisatie van deze soort langsheen de waterlopen heeft bestrijding enkel zin op grotere 

schaal dan op bestandsniveau. De gemeente Merelbeke pakt deze soort aan waar ook ingrepen nodig zijn voor de 

reuzenberenklauw. De gemeente zal ook specifieke aandacht besteden aan de verspreiding en bestrijding van 

reuzenbalsemien in het actieplan. 

 

Pontische rododendron 

Deze soort werd voornamelijk aangetroffen in Makenbos en in Borgwal. Nieuwe verjonging moet tegengegaan 

worden. De soort moet minstens onder controle gehouden worden. Ze wordt bij voorkeur meteen bestreden, nu het 

aandeel nog beperkt is, om verdere verspreiding tegen te gaan. In Borgwal kan ze als cultuurhistorische sierplant 

langs de paden aanwezig blijven.  

 

Japanse duizendknoop 

Komt heel beperkt voor en bijna nooit centraal in de bosbestanden. In de privébossen werd de Japanse 

duizendknoop enkel aangetroffen in bestand 15b (langs de straat) en 9c. Bij voorkeur wordt deze soort bestreden. 

Hierbij moet men omzichtig te werk gaan want elk achtergebleven stukje kan zich opnieuw tot een volwassen plant 

manifesteren. Als doelstelling wordt minimaal vooropgesteld dat deze soort gedurende de planperiode in de gaten 

gehouden wordt zodat er geen uitbreiding mogelijk is.  

 

Bamboe 

Werd aangetroffen in bestanden 9i en 10a. Bij voorkeur te bestrijden, minstens onder controle te houden. Aangezien 

bamboe zich meestal in de nabijheid van water of waterlopen bevindt is gebruik van glyfosaat niet aangewezen. Ze 

kan best uitgetrokken worden. 

 

Andere uitheemse boomsoorten 

Naast fijnspar betreft het ook lork, douglas, robinia, Amerikaans krentenboompje, laurierkers en zeeden als 

voornaamste soorten. Deze vormen naar verspreiding en verdrukking van inheemse soorten een geringer probleem. 

Waar deze soorten aanwezig zijn zullen deze in de meeste gevallen gedurende de planperiode benadeeld worden 

bij dunningen. Hun aandeel zal dus dalen in de loop van de planperiode. 

Sommige van deze bestanden blijven bewust behouden. Dit betreft voornamelijk populierenbestanden voor de 

economische opbrengst, maar af en toe ook een fijnsparren/naaldhoutbestand, dit laatste voornamelijk ter 

bevordering van de variatie in het bos (naald/loof – open/gesloten). 

 



          

ABO nv     Uitgebreid Bosbeheerplan Makegemse bossen 193

3.2 BEHEERDOELSTELLINGEN M .B.T. DE ECONOMISCHE FUNCTIE 

De economische functie van bossen bestaat grotendeels uit de houtopbrengst (overige opbrengsten kunnen 

voortvloeien uit bv. jachtverpachting). Gezien de grote vraag naar hout in Vlaanderen, de aanwezigheid van een 

eigen houtverwerkende industrie maar ook de noodzaak tot import uit het buitenland, heeft de productie van hout op 

eigen bodem een vrij groot maatschappelijk belang. In dit onderdeel van het beheerplan wordt dan ook dieper 

ingegaan op enkele sturende facetten in verband met de houtproductie voor de komende 20 jaar zoals 

duurzaamheid van de houtoogst, beoogde aard en assortiment van het voort te brengen hout.  

Ook in het kader van de criteria duurzaam bosbeheer blijft de economische functie een rol spelen, maar gekaderd 

binnen de draagkracht van het ecosysteem. Om dit te illustreren kan gerefereerd worden naar principe 3 van de 

criteria dat stelt: «Het beheer van bossen moet het efficiënte gebruik van de verschillende bosproducten en –

diensten stimuleren, teneinde de economische levensvatbaarheid van het bosbezit en een breed scala aan 

ecologische en maatschappelijke functies te waarborgen.». Er wordt dus niet alleen gekeken naar de productieve 

duurzaamheid maar ook of de ingrepen de duurzaamheid van de andere bosfuncties blijven garanderen.  

 

3.2.1.1 HOUT 

Het gemiddelde volume per hectare bedraagt voor de privébossen in hun totaliteit 326 m³/ha. Met ongeveer 140ha 

privébos in dit plangebied komt het totale huidige volume op 45.640 m³.  

Er wordt rekening gehouden wordt met een gemiddelde aanwas van 6 m³/ha/jaar voor gemengde bossen en 

10m³/ha/jaar voor populierenbestanden. Het gemiddelde streefvolume voor een inheems gemengd loofbos is in deze 

regio ongeveer 450m³/ha.  

Op basis van dit streefvolume kan dus in principe afgewogen worden welke bestanden een te hoog volume 

(dunningsachterstand) hebben. Vele van deze bestanden met een te hoog volume zijn echter oude bossen met 

typische oudboskenmerken en monumentale beuken en/of eiken. 

Privébestanden met een volume boven 450m³/ha zijn: 

 4a zware beuken en zomereiken behouden en vrijstellen monumentale bomen 

 5a zware populieren eindkap populier 

 9b zware populieren eindkap populier 

 9h populieren met veel esdoorn eindkap populier 

 9i zwaar gemengd loofhout  behouden en vrijstellen monumentale bomen 

10j populieren met enkele zware zomereiken eindkap populier met behoud ander loofhout 

10m populieren met enkele zware zomereiken eindkap populier met behoud ander loofhout 

12d zware beuken dunnen om beuken meer plaats te geven 

13e zeer zware zomereiken  behouden en vrijstellen monumentale bomen 

De volumes per bestand kunnen teruggevonden worden in bijlage 2.3. 

Volgende kappingen worden voorzien: 

� Eindkap populier (telkens voorafgegaan door afzetten onderetage): 1a, 1c, 2a, 3b, 3c, 5a, 8a, 8b, 9a, 9b, 

9c, 9e, 9g, 9h, 9l, 9m, 10a, 10b, 10c, 10f, 10g, 10h, 10j, 10m, 10r, 10s, 10t, 12o, 12m, 12n, 16a 

� Hakhout/middelhout: 1d (deel), 10e, 11d, 11e, 12a, (12l) 

� Dunningen: 1d (deel), 4a, 7a, 7c, 7d, 7e, 9i, 10d, 10i, 10l, 11a, 11b, 11c, 12b, 12c, 12d, 12h, 12i, 12j, 12k, 

13c, 13e, 13f, 13g, 13h 

� Zuivering: 7b, 7f, 10k, 11f, 14a 
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In enkele bestanden wordt een ‘minimaal beheer’ uitgevoerd. Dit zijn kleinschalig ingrepen zoals bijvoorbeeld het 

bestrijden van exoten, af en toe een boom weghalen ten behoeve van de lichtinval enzovoort. Dit zal het geval zijn in 

bestanden 6a, 11b, 11g, 12l en 13a. 

Daarnaast zal er ook een beperkte houtoogst naar voren komen uit het beheer/verbreden van bosranden, bestrijden 

van exoten en veiligheidskappingen. 

Zie bijlage 3.2 voor een inschatting van het hout uit eindkappen en dunningen. Er worden hier enkel 

standaardberekeningen gedaan (toename houtvolume afh van aantal jaren tussen dunning (enkel aanwas 

weghalen) en bij dunningen in het eerste jaar werd uitgegaan van 8 jaar geleden) waardoor er geen geval per geval 

afweging is gemaakt. De uitkomst is dus theoretisch, is sommige gevallen zal er wel meer dan de aanwas 

weggehaald worden. De afweging werd wel gemaakt in de bestandsfiches. 

 

3.2.1.2 NA TE STREVEN SOORTEN EN KWALITEITEN 

De economische functie wordt tevens in overweging genomen bij de boomsoortenkeuze, waarbij de 

standplaatsgeschiktheid van de soort van groot belang is.  

Als doelstelling geldt dat het standstill-principe voor alle bestanden wordt toegepast waarbij inheemse boomsoorten 

niet mogen vervangen worden door exoten en loofboomsoorten niet door naaldhout. Gemengde bestanden worden 

niet vervangen door homogene bestanden. Er wordt steeds gebruik gemaakt van standplaatsgeschikte soorten. Het 

is de bedoeling om bij reguliere dunningen en de omvorming van homogene en gemengde exotenbestanden het 

inheems loofhout te bevoordelen. Hierdoor zal het aandeel en ook de variatie aan inheems hout toenemen.  

Een groot deel van de bestanden in privé-eigendom zijn beplant met populieren. Sommige privé-eigenaars zullen dit 

behouden en ook populier heraanplanten na eindkap gedurende de planperiode. Daarnaast zijn er ook eigenaars die 

wel bereid zijn om hun populierenbestanden om te vormen naar een inheems (gemengd) bos. Naast populier zijn 

beuk en zomereik de belangrijkste houtsoorten bij de privébossen. Onderstaand wordt de verdeling van deze 

soorten in stamtal, grondvlak en volume weergegeven voor alle privébossen samen. De volledige tabel werd reeds 

weergegeven in het hoofdstuk dendrometrie.  

Boomsoort Stamtal/ha Grondvlak/ha Volume/ha 

Beuk 30 7% 7,70 29% 106,27 33% 

Populier (G) 46 11% 6,56 24% 79,60 24% 

Zomereik 24 6% 4,46 17% 63,14 19% 

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven welke bestanden beuk, populier of zomereik als hoofdboomsoort 

hebben.  

Hoofdboomsoort Bestanden 

Beuk 6a, 11a, 12b, 12d, 12j, 12k, 13f, 13g 

Populier 1c, 10a, 10b, 10c, 10f, 10g, 10i, 10r, 10s, 10t, 12e, 12n, 12o 

Zomereik 4a, 9i, 10h, 10j, 10m, 11b, 11c, 11f, 12g, 12l, 13e, 13h 

De houtsoorten die kunnen voortkomen uit kappingen bij privé-eigenaars worden hieronder weergegeven. Echter, 

met uitzondering van beuk, populier, zomereik en fijnspar komen de meeste soorten voor als bijmenging: 

� Europees eiken: zowel zomereik als wintereik (in dit studiegebied uitsluitend zomereik): toepasbaar als 

buiten- en binnenschrijnwerk, meubelen, parket, … 

� rood Amerikaans eiken: hout van Amerikaanse eik: minder duurzaam dan Europees eiken en dus minder 

geschikt voor buitenschrijnwerk, wel als binnenschrijnwerk, meubelen, parket, … 

� kastanjehout: tamme kastanje: iets duurzamer dan eik en werkt minder: eveneens voor binnen- en 

buitenschrijnwerk, meubelen, parket, maar vooral ook gebruikt voor paaltjes, tuinhout, knuppelpaden, … 
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� robinia: hout van robinia: duurzaamste en sterkste houtsoort in Vlaanderen, doch niet veel bomen zijn 

geschikt; gebruikt voor buitenschrijnwerk, meubelen, paaltjes, parket, … 

� beuken: beuk: niet geschikt voor buitenschrijnwerk of contact met water, wel als binnenschrijnwerk, 

parket, meubelen, … 

� berken: ruwe en zachte berk: foutvrije stammen en grote omtrekken zijn zeldzaam, doch bruikbaar voor 

binnenschrijnwerk, parket, papier, … 

� elzen: witte en zwarte els: groeit op plaatsten die te nat zijn voor andere houtsoorten: toepasbaar voor 

meubelen, multiplex, … 

� haagbeuken: haagbeuk: onregelmatige vorm en niet duurzaam, dus eerder geschikt als brandhout; ook 

voor parket, gereedschap, muziekinstrumenten, … 

� populieren: populier: zacht, niet sterk, niet duurzaam, doch wegens snelle groei en mooie stammen 

gebruikt voor multiplex, fineer, meubelen, papier, … 

� wilgen: wilg: vergelijkbaar met populier, twijgen ook voor manden en ander vlechtwerk 

� esdoorn: niet duurzaam, wel voor binnenschrijnwerk, meubelen, parket, fineer, … 

� essen: gewone es: niet duurzaam, wel toepasbaar voor binnenschrijnwerk, meubelen, parket, fineer, … 

� kersen: zoete kers, Amerikaanse vogelkers: zoete kers heeft een betere stamvorm dan Am. vogelkers, 

kersen is bruikbaar voor binnenschrijnwerk, meubelen, fineer, kleine voorwerpen, … 

� linden: winterlinde, zomerlinde: niet duurzaam, gebruikt voor muziekinstrumenten, kleine voorwerpen, 

fineer, speelgoed, … 

� iepen: gladde en ruwe iep: zeldzaam en dus duur vanwege iepenziekte: voor binnenschrijnwerk, 

meubelen, fineer, … 

� grenen: geslacht Pinus (in dit plangebied enkel Grove den): enkel na behandeling toepasbaar als 

buitenschrijnwerk, ook voor binnenschrijnwerk, timmerwerk, vloeren, meubelen, spaanderplaten…  

� vuren: geslacht Picea (in dit plangebied fijnspar): papier, vloeren, meubelen, multiplex, 

muziekinstrumenten, … 

� lorken: Europese en Japanse lork: binnen- en buitenschrijnwerk, palen, scheepsbouw, meubelen… 

� douglas/oregon: douglasspar: dakgebinten, binnen- en buitenschrijnwerk, scheepsbouw, palen, multiplex, 

fineer, … 

Naar gelang de kwaliteit van het hout kan het gebruikt worden als: 

� zaaghout (goede kwaliteit, zware afmetingen): voor meubels en schrijnwerk, balken, paletten, … 

� fineerhout (foutloos kwaliteitshout) 

� industriehout (dunner hout en van mindere kwaliteit): vooral verhakseld of vervezeld. 

� brandhout 

Onder andere draaigroei, noesten, scheefstand, infecties, … kunnen bepalend zijn voor de kwaliteit van het hout. 

Als leidraad voor de soortensamenstelling wordt gewerkt met de potentieel natuurlijke vegetatie zoals weergegeven 

in §2.3.3. 

3.2.1.3 JACHT 

Er wordt gejaagd in Makenbos (PR09), Ruspoel (PR10), Nerenbos (PR11) en Makegembos/Haerentbeekbos 

(PR12). Bestanden 1a, 1b, 1c en 1d maken deel uit van een jachtgebied (om tot een voldoende grote oppervlakte te 

komen) maar in deze bestanden zelf mag niet gejaagd worden. 
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3.3 BEHEERDOELSTELLINGEN M .B.T. DE SOCIALE EN EDUCATIEVE FUNCTIE  

Ondanks het feit dat de publieke toegankelijkheid gestimuleerd wordt onder de vorm van subsidies is voor de 

meeste privé-eigenaars in dit beheerplan de sociale (en/of educatieve) functie van het bos ondergeschikt. In principe 

zijn alle boswegen toegankelijk voor wandelaars tenzij ze door de beheerder/boseigenaar worden afgesloten. 

Buurtwegen zijn echter steeds toegankelijk.  

Waar recreatie mogelijk is en onder welke vorm wordt in onderstaand hoofdstuk beschreven.  

 

3.3.1 RECREATIE 

Onderstaande tabel geeft aan welke bossen toegankelijk zijn voor publiek: 

Privé-eigenaar 
Wil eigenaar bos publiek 

toegankelijk stellen? 
Buurtwegen? Boswegen? 

1 nee in 1c: niet meer aanwezig (s 46) nee 

2 nee nee nee 

3 nee in 3a: niet meer aanwezig (s 17) nee 

4 nee nee ja 

5 nee nee nee 

6 nee nee nee 

7 nee nee ja, meerdere 

8 nee nee nee 

9 nee 
in 9i: niet meer aanwezig binnen of 

buiten het bos (s 41) 
ja, meerdere 

10 nee 
in 10i: niet meer aanwezig binnen of 

buiten het bos (s 51) 
ja, meerdere 

11 nee (met uitz van buurtweg) in 11a: nog in gebruik (s 34) ja, meerdere 

12 nee 

in 12a: niet meer aanwezig (s 21)  
langs 12e : deels nog zichtbaar (s22);  
langs 12l: niet meer aanwezig (s 41) 

ja, meerdere 

13 ja nee ja, meerdere 

14 nee s41 (niet meer aanwezig) nee 

15 nee nee  nee 

16 nee 
in 16a: niet zichtbaar op het terrein (s 

37) 
ja 

 

Er is dus slechts één privé-eigenaar (Borgwal) in dit bosbeheerplan bereid zijn bos open te stellen voor publiek. 

Ongeveer de helft van de eigenaars heeft enkel bossen waarin geen boswegen aanwezig zijn. De anderen hebben 

liever niet dat buitenstaanders gebruik maken van hun boswegen of worden beter ontoegankelijk gehouden om de 

ecologische waarde van het bos te beschermen (rustzones). Daar waar wel nog buurtwegen aanwezig zijn, zal dus 

een afschaffing moeten aangevraagd worden bij de gemeente omdat buurtwegen in principe juridisch steeds 

toegankelijk zijn. Vele van deze buurtwegen zijn echter zowel in het bos als in de directe omgeving niet meer 

zichtbaar aanwezig.  

Er is dus enkel recreatie mogelijk in het domein Borgwal. Hier zullen enkel wandelaars (en rolstoelgebruikers) 

toegelaten worden. Bovendien wordt er een leerpad aangeduid. Er is mogelijkheid om via het poortje aan de kerk 

aansluiting te vinden op de achterliggende buurtweg en op die manier ook Ganzendam (ANB-bos) aan te doen. De 

gedetailleerde toegankelijkheidsregeling komt later in dit beheerplan aan bod. 
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3.3.2 TOEGANKELIJKHEIDSREGELING 

Sinds 14 februari 2009 is het Besluit Vlaamse Regering van 5 december 2009 betreffende de toegankelijkheid van 

de bossen en de natuurreservaten van kracht (B.S. 4 februari 2009). Deze regelt de toegankelijkheid en het 

occasionele gebruik van bossen. De toegankelijkheidsregeling wordt behandeld in paragraaf 4.12 

‘Beheermaatregelen en richtlijnen m.b.t. de toegankelijkheid’. 

 

 

3.4 BEHEERDOELSTELLINGEN M .B.T. DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE  

Als globale doelstelling wordt de duurzame instandhouding van het bos nagestreefd vermits het bos een belangrijke 

bijdrage levert: 

� aan de opslag van broeikasgassen 

� aan de captatie van stof 

� aan waterkwaliteit en –kwantiteit 

� aan de productie van duurzame houtsoorten 

� als bescherming tegen winderosie 

� als woonplaats van tal van plant- en diersoorten 

Praktisch gezien worden door de bosbeheerder bosvreemde stoffen, zoals olie en bestrijdingsmiddelen, zoveel 

mogelijk uit het bos geweerd. Uitzonderingen zijn echter mogelijk, zo kunnen chemische bestrijdingsmiddelen 

worden ingezet om niet-inheemse, agressieve pestsoorten onder controle te krijgen. Verder is het gebruik van 

genetisch gemodificeerde organismen uitgesloten.  

De bosbeheerder zal ook bijdragen tot het integraal waterbeheer: de bestaande waterhuishouding in het bos wordt 

gerespecteerd. Bestaande drainagesystemen kunnen waar nodig onderhouden worden, nieuwe drainage wordt niet 

toegelaten. Ter hoogte van het privébos Nerenbos is er langs de Hundelgemsesteenweg een lozingspunt van vuil 

water. Het vuile water loopt recht het bos in. Maatregelen zijn wenselijk maar vallen buiten bereik van dit beheerplan.  

 

3.5 BEHEERDOELSTELLINGEN M .B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE  

Een groot deel van de bossen in dit beheerplan komen al voor sinds (van voor) Ferraris en zijn ecologisch zeer 

waardevol. De wetenschappelijke functie speelt hier dus zeker een rol. Globaal gezien komen alle bestanden in 

aanmerking voor wetenschappelijk onderzoek dat zeer divers van aard kan zijn (zowel op vlak van bosbouw als 

ecologie), mits toestemming van de respectievelijke eigenaar. Vooral het boscomplex Makegemse bossen is reeds 

vaak onderwerp geweest van wetenschappelijk onderzoek (zie literatuurstudie in voorgaande hoofdstukken). 

Er zijn geen erkende zaadbestanden of moederbomen aangeduid in de privébestanden. 

Wel zijn er delen van privébossen aangeduid in de databank van autochtone bomen en struiken: 

Bestand Omschrijving Doelstelling 

9d populierenaanplant 
is recent gekapt, wordt 

terug beplant met populier 

10b elzen-essenhakhout onder populier behoud 

10f populierenaanplant met hakhout es; jachtbos behoud 

10r, 10s, 10t populierenaanplant met gemengd hakhout; wilgenknotbomen behoud 

11g 
bosrand beuk/populier en strook langs pad van populierenaanplant 
met gemengd hakhout eronder 

populieren reeds gekapt, nu 
spontane opslag, mooi 

alluviaal bos 
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12a 
populierenaanplant met gemengd hakhout eronder langs beek; aan 
rand restanten van oude haagbeukheg 

populieren reeds vroeger 
gekapt, nu middelhout 

12d restanten oude haagbeukheg aan bosrand behoud 

12m, 12n 
populierenaanplant met hakhout diverse soorten; langs rand oude 
elzen- en essenhakhoutkant 

behoud  

Aangezien autochtone bomen en struiken steeds zeldzamer worden, is het aan te raden deze te behouden en 

beschermen waar mogelijk. In bovenstaande gevallen betreft het meestal de onderetage van populierenaanplanten 

die na eindkap van de populieren weer opschiet en aldus behouden wordt. Ook de houtkanten die vermeld zijn in de 

inventaris worden behouden en beheerd gedurende de planperiode.  

Een bosreservaat komt niet voor. Aanwijzing ervan wordt vooralsnog niet voorzien in het kader van dit 

bosbeheerplan.  

 

3.6 BEHEERDOELSTELLINGEN M .B.T. DE CULTUURHISTORISCHE FUNCTIE 

Het domein Borgwal is een beschermd domein. Het beheer zal daarop afgestemd worden.  

Vooral het volgende onderdeel is van belang voor het bosbeheerplan: 

 “wordt beschermd:  

� het park met dreven, vijvers, fonteinen, bronnen, fabriekjes, ijskelder met bekronend Chinees 

paviljoen, bossen en weiden 

� de bakstenen omheiningsmuur” 

Ter bescherming van de muur zal de rand van het bos tegen deze muur in hakhout gehouden worden. Er vallen nu 

af en toe bomen om op de muur waardoor er schade optreedt. Dit kan verhinderd worden door het toepassen van 

een cyclisch hakhoutbeheer. Bovendien zijn de bewoners van de tuinen die grenzen aan de muur hier ook mee 

gediend (geen overhangende bomen op hun terrein).  

Daarnaast moeten de historische dreven op dit domein zoveel mogelijk behouden worden. Het is aan te raden om 

zieke of dode exemplaren in de dreef op stam te behouden (ontkronen) om de eenheid van de dreef te bewaren. 

Concreet voor Borgwal dient de lindendreef opgesnoeid en vrijgesteld te worden, om zijn functie als zichtas te 

behouden. De andere dreven kunnen vermoedelijk de planperiode nog doorstaan in hun huidige vorm. De dreven 

zullen benadrukt worden door ze meer ruimte te geven en enkele te dichtbij staande bomen te verwijderen of de 

onderetage als hakhout te beheren. Echter er moet voldoende aandacht gaan naar het behoud van de monumentale 

bomen in de directe omgeving van de dreven (en in de rest van het bos). 

Ter bescherming van de andere historische kenmerken in Borgwal worden (na overleg met Onroerend Erfgoed) 

volgende doelstellingen vooropgesteld: 

� restauratie en bescherming van ijskelder en paviljoen  

� kleine kronkelpaadjes behouden door extensief te maaien (deze zullen echter niet publiek toegankelijk 

gesteld worden) 

� vermoedelijke bron aan de taxusbomen accentueren door de overgroeiende bramen te maaien 

� nagaan of het fonteintje aan het paviljoen terug in werking gesteld kan worden 

� grot beschermen door bomen op de grot te verwijderen of regelmatig af te zetten  

� … 

De doelstellingen en maatregelen kunnen meer in detail terugvonden worden in de fiche. 

Het vrijgekomen hout zal gebruikt worden als brandhout en/of werkhout voor de bewoners.  



          

ABO nv     Uitgebreid Bosbeheerplan Makegemse bossen 199

4 BEHEERMAATREGELEN  

De beheermaatregelen zijn er op gericht de in het vorige hoofdstuk vooropgestelde doelstellingen te bereiken, al dan 

niet binnen deze planperiode. Bij de uitwerking ervan wordt gestreefd naar een continuïteit van het beheer en 

afstemming van de maatregelen op reeds bestaande beheerplannen. Er wordt rekening gehouden met praktische en 

financiële haalbaarheid.  

 

4.1 BOSVERJONGING 

Onder bosverjonging wordt verstaan de herbezetting, spontaan (= natuurlijke verjonging) of door menselijke ingreep 

(= kunstmatige verjonging) met een bosvegetatie van een stuk grond dat de jongste 50 jaar reeds met bos was 

bezet. Verjongingssystemen hebben tot doel om (delen van) opstanden op zo’n wijze te vellen dat optimale condities 

ontstaan voor de verjonging van een nieuwe bosgeneratie. 

Bij bosverjonging wordt rekening gehouden met het standstill-principe dat inhoudt dat: 

� bestaande inheemse bestanden niet mogen vervangen worden door exoten; 

� loofboomsoorten niet door naaldhout mogen vervangen worden, met uitzondering van uitheemse 

loofboomsoorten door Grove den; 

� gemengde bestanden niet mogen vervangen worden door homogene bestanden. 

In principe wordt de voorkeur gegeven aan natuurlijke verjonging (NV) met standplaatsgeschikte inheemse soorten. 

Dit zijn doorgaans de soorten verbonden aan de Potentieel Natuurlijke Vegetatie.  

Wanneer natuurlijke verjonging niet tot het verwachte resultaat zou leiden, wordt er gebruik gemaakt van 

kunstmatige verjonging (KV). Indien aanplanting nodig wordt geacht, wordt met plantsoen van een erkende herkomst 

gewerkt en indien beschikbaar van een lokale herkomst. 

De soorten van de boomlaag die per bostype (PNV) gelden als leidraad voor de soortkeuze, werden weergegeven in 

tabel 3.1.2 (met dien verstande dat zowel ruwe als zachte Berk doorgaans niet worden aangeplant).  

Om te komen tot een gemengd bestand mag de hoofdboomsoort maximaal 80% van het stamtal uitmaken. Waar 

opbouw van een nevenetage wenselijk is, wordt bijmenging voorzien van inheemse standplaatsgeschikte bomen of 

struiken.  

Waar nodig worden de nodige maatregelen genomen ter bescherming tegen wildschade. 

Bij het uitvoeren van kunstmatige verjonging dient een minimum stamtal per ha te worden gehanteerd om te zorgen 

voor een degelijke verjonging. Dit aantal is tevens vereist voor het verkrijgen van een subsidie. In volgende tabel 

wordt per soort een overzicht gegeven van het minimum stamtal.  

 

Tabel 4.1: Minimum stamtal per ha en maximaal plant verband weergegeven per boomsoort 

Boomsoort Minimum stamtal per ha Maximaal plantverband 

Zomereik (Quercus robur); wintereik (Quercus petraea); haagbeuk 

(Carpinus betulus); linde (Tilia cordata, Tilia platyphyllos en Tilia x 

vulgaris); zwarte els (Alnus glutinosa); berk (Betula pendula en Betula 

pubescens); olm (Ulmus glabra [syn. U. scabra], Ulmus minor [syn. U. 

campestris]); wilg (Salix spp.) 

2000 2m x 2,5m 
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Vlier (Sambucus nigra), wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), hazelaar 

(Corylus avellana), vuilboom (Frangula alnus), Gelderse roos 

(Viburnum opulus); kardinaalsmuts (Euonymus europaeus), rode 

kornoelje (Cornus sanguinea), vogelkers (Prunus padus), Spaanse 

aak (Acer campestre); meidoorn (Creataegus spp.); sleedoorn 

(Prunus spinosa); wilde rozen (Rosa spp.); hulst (Ilex aquifolium); 

wegedoorn (Rhamnus catharticus); duindoorn (Hippophae 

rhamnoides); wilde appel (Malus sylvestris); wilde peer (Pyrus 

pyraster); mispel (Mespilus germanica); taxus (Taxus baccata); 

jeneverbes (Juniperus communis); fladderiep (Ulmus laevis) 

2000 2m x 2,5m 

Es (Fraxinus excelsior); beuk (Fagus sylvatica); zoete kers (Prunus 

avium); gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus); ratelpopulier 

(Populus tremula) 

1600 2,5m x 2,5m 

Grauwe abeel (Populus canescens) 123 9m x 9m 

Grove den (Pinus sylvestris) 2500 2m x 2,5m 

Opm: Voor de soorten niet opgenomen in de lijst worden volgende maximale plantafstanden opgelegd: 2,5m x 2,5m voor inheems loofhout en 

lork; 2m x 2m voor ander naaldhout en 10m x 10m voor cultuurpopulier. Deze maximale plantafstand kan eventueel groter zijn bij gebruik van 

groot plantsoen in opschietend schaarhout. 

 

Concreet wordt bij de privé-eigenaars in dit beheerplan vaak gekozen voor kunstmatige verjonging. Het gaat 

namelijk in de meeste gevallen over heraanplantingen na eindkap van populierenbestanden. De onderetage wordt 

bij de eindkap steeds afgezet zodat deze na de heraanplanting van populier terug kan opschieten (natuurlijke 

verjonging). Er wordt aangeraden om bij heraanplant van populier te kiezen voor traag groeiende, oude, variëteiten. 

Hierbij moet steeds het risico op roest (wat groter is bij oude klonen) afgewogen worden (groter plantverband, kleine 

oppervlaktes).  

In sommige gevallen wordt na de eindkap overgeschakeld op inheemse soorten, al dan niet door aanplanten. De 

aanplanting gebeurt best met groepen. De volle aandacht gaat dan naar deze groepen waarin enkel de beste bomen 

vrijgesteld worden, de rest van het bestand verjongt spontaan (QD-methode). 

In geval van sterke verruiging wordt met groter plantsoen en dus een ruimer plantverband aangeplant.  

In de andere gevallen zal de verjonging zich voornamelijk spontaan vestigen, al dan niet gestimuleerd door een 

dunning.  

Agressieve exoten worden bestreden voorafgaand aan of tijdens de kapping. 

Wanneer verjonging van Amerikaanse eik verwacht wordt, wacht men best 3 jaar met heraanplanten. Op die manier 

kan voorafgaand aan de nieuwe aanplanting de verjonging van Amerikaanse eik geklepeld worden. Dit zou een zeer 

effectieve bestrijdingsmethode zijn. 

De bestanden die kunstmatig verjongd zullen worden, zijn aangegeven in de beheertabel (4.20) als KV. 

 

4.2 BOSOMVORMING 

“Bosomvorming” is de evolutie waarbij er van de ene boomsoort overgegaan wordt in een andere. In veel gevallen  

staat bosomvorming gelijk met het proces waarbij de boomsoortensamenstelling verandert van een naaldbos naar 

een door loofbomen gedomineerd bos, maar in dit plangebied gaat het voornamelijk om homogene 

populierenbestanden. 
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Hieronder wordt een overzicht gegeven van de exotenbestanden waarvan de eigenaar bereid is deze om te vormen 

naar inheems loofhout na de oogst (dus op een directe manier): 

� populieren naar inheems gemengd: 

o 2a (0,52 ha) 

o 5a (0,30 ha) 

o Makenbos: 9h (0,61 ha) + 9j (reeds gekapt; 0,78 ha) + 9n (deel onder oude loofbomen) 

o Ruspoel: 10i (2,31 ha) + 10j (0,84 ha) + 10m (1,11 ha) 

� andere exotenbestanden naar inheems gemengd 

o 10a (0,57 ha) 

o 16a (1,72 ha) 

Deze bestanden beslaan samen ongeveer 9 ha. Omvorming van deze bestanden brengt het aandeel inheems 

gemengd bos op het einde van de planperiode al op 25%.  

In de andere bostypes zal het aandeel inheemse soorten toenemen door toepassen van selectieve dunningen. Op 

langere termijn zou hierdoor nog eens 29ha kunnen omgevormd worden, wat het totaal zou kunnen brengen op 45% 

inheems gemengd bos voor de privé-eigenaars. 

 

4.3 BEBOSSINGSWERKEN 

Onder bebossing wordt verstaan de bezetting met bos, door menselijke ingreep of spontaan, van een oppervlakte 

die sinds 50 jaar niet met bos bezet was. Het betreft hier dus een nieuw aan te leggen bos. 

Er zijn twee privé-eigenaars die een bebossing voorzien (vermoedelijk) tijdens de planperiode, namelijk: 

� een deel van de ezelweide in domein Borgwal: bestand 13j: details nog niet gekend 

� bestand 10u (0,57 ha): grenzend aan het Kyotobos aan de ene zijde en privébestand 10a aan de 

andere zijde.  

 

4.4 BOSBEHANDELINGS - EN VERPLEGINGSWERKEN 

Wanneer een bos succesvol verjongd is, richt het beheer zich op interventies die verbetering van het bos beogen in 

termen van boomsoortensamenstelling en –structuur, staande voorraad of stamkwaliteit.  

 

4.4.1 VERPLEGING 

Voorbereidende werken 

Zowel bij toepassing van natuurlijke als kunstmatige verjonging is het noodzakelijk dat het toebrengen van schade 

aan de standplaats vermeden wordt. Zo kan hoogstens een zeer oppervlakkige grondbewerking worden uitgevoerd.  

Waar al te sterke opslag van kruiden of bramen voorkomt zal gedurende de eerste 3 jaar, indien nodig, 1 tot 2 maal 

per jaar de kruidlaag gemaaid worden wanneer zij een sterke bedreiging vormt voor het jong plantsoen.  

Agressieve exoten dienen bestreden te worden vooraleer het scherm te openen. 

 

Wildbescherming 
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Wildbescherming kan in de toekomst noodzakelijk zijn. Mogelijkheden zijn individuele bescherming (60cm voor 

konijnen, 120 cm voor reeën) of met een wildraster. 

 

Zuivering 

Bij de eerste zuivering worden de slechtste exemplaren of ongewenste concurrerende soorten verwijderd. Nadien 

volgen de eerste dunningen vanaf een leeftijd van ongeveer 20 jaar (moment op het terrein te bepalen).  

Waar een zuivering zal plaatsvinden in de loop van de planperiode wordt in de kaptabel weergegeven met “Z”.  

 

Knotten 

Er is een knotels aanwezig op de hoek van privébestand 14a. Het knotten van deze els zal gelijktijdig met andere 

ingrepen in het bestand gebeuren. 

 

Snoeien 

De oude zomereiken in de dreef in Borgwal werden vroeger opgesnoeid (uitlopers verwijderen). Aangezien dit een 

traditionele beheervorm is, maar deze vrij intensief is voor de beheerder, wordt enkel een hoekboom verder op deze 

manier behandeld (de andere oude dreefbomen niet). De lindendreef zal ook opgesnoeid en vrijgesteld worden. 

 

4.4.2 EXOTENBESTRIJDING 

Exoten zijn soorten die voorkomen in een geografische regio buiten hun oorspronkelijke verspreidingsgebied. Er kan 

een onderscheid gemaakt worden tussen invasieve (of agressieve) exoten en niet-invasieve exoten. 

Het aanpakken van de exoten gebeurt bij voorkeur gelijktijdig met andere ingrepen in het bestand, bijvoorbeeld bij 

een dunning. 

 

Invasieve exoten 

Amerikaanse eik 

Amerikaanse eik dient hoofdzakelijk onder controle gehouden te worden. Dat kan door de verjonging elke tien jaar af 

te zetten als hakhout, het hout kan gebruikt worden als brandhout.  

Oudere bomen worden benadeeld bij dunningen of geringd, mits voldoende aandacht voor vleermuizen. Vooral 

bomen met holtes zijn voor deze dieren interessant en moeten gescreend worden.  

 

Amerikaanse vogelkers 

Deze soort heeft in de bossen slechts een beperkte verspreiding. Het beheer is vooral gericht op het onder controle 

houden van deze soort. Volwassen exemplaren worden bij voorkeur verwijderd en behandeld met glyfosaat en het 

optreden van verjonging moet worden gesignaleerd voor verwijdering. Nabehandeling gebeurt na 5 jaar. Ook deze 

invasieve exoot kan ‘jong’ gehouden worden door te beheren als hakhout. Er moet dan wel voldoende opvolging zijn 

om te garanderen dat er geen bomen doorgroeien waardoor zaadzetting kan optreden. 

 

Reuzenbalsemien 
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De bestrijding van reuzenbalsemien zal in de toekomst in samenspraak met de gemeente gebeuren of geregeld 

worden. 

 

Pontische rododendron 

De soort moet minstens onder controle gehouden worden. Ze wordt bij voorkeur meteen bestreden, nu het aandeel 

nog beperkt is, om verdere verspreiding tegen te gaan. 

Rododendron kan aangepakt worden door te kappen en te behandelen met glyfosaat. Jonge exemplaren kunnen 

eventueel nog handmatig uitgetrokken worden. 

In Borgwal heeft de soort een zekere meerwaarde gezien het kasteelparkverleden van het domein. Ze wordt overal 

aangepakt met uitzondering van de rand langs de wegen en verjonging wordt in het hele gebied tegengegaan.  

 

Japanse duizendknoop 

In de privébossen werd de Japanse duizendknoop enkel aangetroffen in bestand 15b (langs de straat) en 9c.  

De soort kan aangepakt worden door te overplanten met bijvoorbeeld hazelaar of door veelvuldig te maaien 

waardoor de plant uitgeput geraakt. Hierbij moet men omzichtig te werk gaan want elk achtergebleven stukje kan 

zich opnieuw tot een volwassen plant manifesteren. Behandeling met glyfosaat is ook bij de Japanse duizendknoop 

een optie.  

 

Bamboe 

Werd aangetroffen in bestand 9i en 10a. Bij voorkeur te bestrijden, minstens onder controle te houden. Bamboe 

wordt best uitgetrokken, veelvuldig maaien kan ook maar is arbeidsintensiever. 

 

Aandachtspunt bij het gebruik van glyfosaat: niet binnen de 50m zone langs een waterloop of poel. 

 

Andere uitheemse boomsoorten 

Waar deze soorten aanwezig zijn zullen deze in de meeste gevallen gedurende de planperiode benadeeld worden 

bij dunningen. Hun aandeel zal dus dalen in de loop van de planperiode. 

 

 

4.5 KAPREGELING 

De kapregeling regelt wanneer en waar er gekapt zal worden. Er worden verschillende “kappingen” onderscheiden: 

o dunningskap (X) : de reguliere dunning om ruimte te geven aan de bomen om kwalitatief te kunnen 

uitgroeien, of bij een doorgedreven dunning om ruimte te maken voor een nieuwe generatie. Wanneer een 

dunning vermeldt wordt in jaar x kan deze uitgevoerd worden vanaf 1 september van het jaar x - 1 tot 1 

april van het jaar x + 1 oftewel 2 kapseizoenen. Hetzelfde principe geldt voor zuiveringen. Een dunning kan 

meer dan 2 jaar uitgesteld worden op voorwaarde dat de beheerdoelstellingen niet in het gedrang komen. 

Redenen kunnen zijn storm, lage houtprijs, … Daarnaast staan een aantal dunningen als “O” aangegeven. 

Het hier betreft het een optionele dunning. Screening op het terrein zal op dat moment aantonen of er toch 

een dunning nodig is of niet.  

� eindkap. De eindkap kan zijn: 
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o kaalslag (E) over het volledige bestand; 

o individuele kapping (Ei) van een bepaalde soort; 

o groepsgewijze of zoomsgewijze kapping (Eg) over een deel van het bestand. 

� hakhoutkap: het cyclisch afzetten van de houtige opslag die nadien terug uit stoven opslaat (H). Voor 

hakhoutkappingen is de planning in de kaptabel niet bindend. De minimale hakhoutcyclus is 8 jaar. 

� Jaarlijkse kapping van brandhout wordt voorzien voor een aantal privé-eigenaars. Bij oogst zal voorkeur 

gegeven worden aan exoten (vnl. Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik). Mooie gezonde 

toekomstbomen van inheemse soorten worden niet gekapt. Het betreft doorgaans oogst voor eigen 

gebruik.  

Waar en wanneer deze kappen voorzien worden, wordt in de kaptabel weergegeven (zie bijlage 4.5). 

Er wordt opgemerkt dat dringende kappingen om fytosanitaire of veiligheidsredenen steeds mogelijk blijven mits 

melding aan ANB. 

 

Bij de dunningen in dit beheerplan geldt dat steeds gewerkt wordt via het principe van de selectieve hoogdunning. 

Dit houdt in dat ruimte wordt gegeven aan de bomen met de beste eigenschappen, ook wel de toekomstbomen 

genoemd. Onderdrukte of wegkwijnende exemplaren welke geen concurrentie vormen voor de toekomstbomen of 

voor eventuele natuurlijke verjonging, blijven behouden. Zo zorgen zij voor extra variatie in de opbouw van het 

bestand en leveren op termijn dood hout. Ook dode bomen blijven behouden om dezelfde reden zolang dit geen 

risico inhoudt op fytosanitair of veiligheidsvlak. Hoek- of randbomen kunnen ook omwille van hun esthetische waarde 

behouden blijven of zelfs extra vrijgesteld worden zelfs indien hun stamkwaliteit inferieur is. Exoten daarentegen 

kunnen met deze dunningsmethode benadeeld worden. 

De intensiteit van de dunning dient bij elke doorgang bekeken te worden. In ieder geval is het de bedoeling op 

duurzame wijze hout te oogsten. De regel bij reguliere dunningen is dat wat er geoogst wordt, hoogstens gelijk staat 

aan de aanwas.  

In de privébossen wordt een omlooptijd van 12 jaar toegepast. In de praktijk dient ervoor gezorgd te worden dat de 

kroonsluiting best net niet bereikt is bij de volgende dunning. Dit om te voorkomen dat de groeikracht van de bomen 

al te fel beperkt wordt of om het voldoende doordringen van licht op de bosbodem toe te laten. In dit kader kunnen 

dunningen binnen eenzelfde bestand ook variabel in intensiteit gebeuren hetzij in functie van voorkomende 

natuurlijke verjonging, in het kader van natuurgericht beheer of om meer structuurvariatie in het bestand te bekomen. 

In sommige privébestanden wordt ervoor gekozen om een nulbeheer (geen ingrepen) of een minimale impact 

beheer (bestrijding exoten, af en toe een boom kappen/ringen, veiligheidskap zijn wel mogelijk) te voeren. Waar dit 

het geval is, wordt aangegeven in de opmerkingenkolom van de kaptabel. 

 

 

4.6 BOSEXPLOITATIE  

4.6.1 RUIMINGEN 

De privébestanden zijn vaak solitair gelegen en dus meestal vrij gemakkelijk bereikbaar voor exploitatie. Dit is echter 

niet altijd het geval (soms omringd door landbouwgronden). In de grotere bossen wordt steeds gebruik gemaakt van 

vaste ruimingspistes of bestaande boswegen om het hout te exploiteren. Beschadigde boswegen worden nadien in 

hun oorspronkelijke staat hersteld. Er wordt tevens gewerkt met vaste stapelplaatsen. 

Een deel van de bossen is nat en rijk aan voorjaarsflora. De exploitatie moet dus met de nodige omzichtigheid 

gebeuren.  



          

ABO nv     Uitgebreid Bosbeheerplan Makegemse bossen 205

Het hout wordt steeds uit het bestand gesleept via de kortst mogelijke weg waarbij omzichtig te werk wordt gegaan 

om sleepschade aan de overblijvende exemplaren te vermijden. Langs de ruimingspistes worden de stammen 

afgevoerd naar de hoofdwegen waar zij worden gestapeld in afwachting van ophaling met een vrachtwagen. 

Mogelijke stapelplaatsen in de grotere bossen worden aangegeven op de exploitatiekaart (kaart 4.6). 

Er wordt steeds gebruik gemaakt van aangepaste machines op de ruimingspistes: rupskraan tot max 25 ton / 

bosbouwtractor tot max 12 ton wegens de kwetsbare bodem op vele plaatsen. Idealiter wordt er gelierd, al kan dit 

niet voor alle privé-eigenaars als voorwaarde opgelegd worden. 

Afhankelijk van het te kappen bestand worden er dus bijzondere voorwaarden opgelegd, onder andere: 

� materiaal: rupskraan / bosbouwtractor met beperkt gewicht (zeker op de ruimingspistes) 

� kruinhout steeds op stapels achterlaten in het bos 

� aangepaste schoontijd voor bijvoorbeeld voorjaarsflora  

� …  

In het geval van eindkappingen worden inheemse loofbomen gespaard en wordt de onderetage steeds simultaan 

afgezet. 

Bij de grootste boscomplexen wordt ten stelligste aangeraden om de voorzichtigheidsbuffer van 50m rond poelen en 

waterlopen te hanteren waarin geen exploitaties mogen plaatsvinden, enkel lichte en kleinschalige ingrepen ifv 

poelen- of exotenbeheer, en waarin het gebruik van glyfosaat niet toegestaan is. (kaart 3.2.1) 

 

4.6.2 SCHOONTIJD  

De schoontijd loopt standaard van 1 april tot 30 juni. In deze periode wordt geen bosexploitatie uitgevoerd omdat dit 

de broedperiode is voor de vogels en ook de meeste andere diersoorten met jongen zitten. Het is ook de periode 

waarin de sapstroom op gang komt en vel- of uitsleepschade extra nadelig is. De schoontijd kan te allen tijde 

verlengd worden indien dit om natuurbeschermingsredenen nodig zou zijn. 

Volgende aangepaste schoontijden zijn mogelijk binnen het plangebied: 

� Amfibieën (uitgezonderd vuursalamander): zone rond poel van 1 maart tot 30 september 

� Vuursalamander: beste periode voor werken is juli 

� Voorjaarsflora: van 1 maart tot 30 juni 

� Vleermuizen: Bomen met aanwezigheid vleermuizen sparen; bij noodzakelijke kap bij voorkeur in periode 

september-oktober vellen, in geval van paarverblijven in oktober-november. Steeds vleermuisgeschikte 

bomen (holtes, ouder dan 60 jr, … ) screenen! 

� Boommarter: vermijden beschadiging nest; schoontijd van 1 maart tot 31 december 

� Wespendief: 1 maart tot 31 juli 

� Spechten: 1 maart tot 30 juni 

De schoontijd wordt bij de privé-eigenaars per bestand afgewogen en voorgesteld in de eigenaarsfiches. Bij de 

meest waardevolle bossen (grootste eigenaars) zal de schoontijd, op basis van bovenstaande afwegingen, 

vastgelegd worden op 1 maart tot 30 juni, daarnaast wordt sterk aanbevolen om de voorzichtigheidsbuffer rond 

poelen en waterlopen t.b.v. amfibieën te hanteren. Voor vleermuizen worden de werken, indien mogelijk, zoveel 

mogelijk geconcentreerd in september-oktober. Tijdens deze periode hebben de overwegend natte bodems weinig 

risico op compactie. De aanwezigheid van andere beschermde soorten, zoals bijvoorbeeld de wespendief, kan het 

noodzakelijk maken om de schoontijd bij deze grotere boscomplexen deels/tijdelijk aan te passen.  

Ook bij vele kleinere privébestanden wordt de schoontijd aangepast ten behoeve van voorjaarsflora. Zie kaptabel. 
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4.7 BRANDPREVENTIE 

Deze bossen zijn niet zo brandgevoelig. Er worden geen specifieke maatregelen opgelegd aan de privé-eigenaars. 

 

4.8 OPEN PLEKKEN  

De open plekken bij de privé-eigenaars bestaand voornamelijk uit waterpartijen (poelen, plassen, vijvers) en slechts 

één grasland in domein Borgwal.  

 

Waterpartijen 

� Lichtrijke poelen en grotere vijvers 

Het belangrijkste is om de waterkwaliteit en de waterpeilen en –schommelingen constant te houden. Deze 

waterdynamiek zal er toe leiden dat de vegetatieontwikkeling traag verloopt. Onderhoud is nodig om verlanding, 

overwoekering en te grote beschaduwing tegen te gaan. Het handmatig onderhoud is arbeidsintensief. De verstoring 

van het milieu is echter minder sterk dan bij grote machines en de ingrepen kunnen veel selectiever uitgevoerd 

worden. Afgemaaide planten moeten, na enkele dagen drogen op de oever, steeds worden afgevoerd. De 

onderhoudswerken gebeuren best in verschillende fasen om de verstoring tot een minimum te beperken. 

Lichtrijke poelen zijn aanwezig in privébestanden 1b (‘Roestpoel’, beheer door gemeente Merelbeke), op de grens 

van bestand 1d (deels eigendom van ANB); de vijver in Borgwal (13b), Ruspoel (10o) en Makenbos (9i).  

Het is belangrijk dat deze poelen rechtstreeks zonlicht ontvangen. Rondom de poel zal de vegetatie gefaseerd en 

wanneer nodig kortgezet worden. Opslag wordt periodiek verwijderd en gestapeld in de onmiddellijke omgeving van 

de poel ten behoeve van de amfibieën. 

De poelen worden enkel geruimd indien nodig en met een gemiddelde periodiciteit van 10 à 15 jaar. De vrijgekomen 

specie moet afgevoerd worden. De poelen worden bij voorkeur om de vijf jaar gecontroleerd en de ruimingen 

gebeuren bij voorkeur gelijktijdig met een kapping in het bos.  

Verlandingsindicatoren zoals riet en lisdodde moeten goed opgevolgd worden. Indien ze meer dan 20% van het 

wateroppervlak innemen moet er gemaaid worden. Deze werken gebeuren tussen half oktober en half november. 

Bij kappingen in de omgeving van de poelen en waterlopen wordt steeds zoveel mogelijk rekening gehouden met de 

voorzichtigheidszone van 50m rond de waterpartijen. In deze zone wordt sterk aangeraden enkel kleinschalig en 

gefaseerd in te grijpen en enkel indien nodig. Steeds rekening houdend met de meest geschikte periode.  

Er mag geen gebruik gemaakt worden van glyfosaat in een straal van 50m rond de poelen en beken.  

 

� Schaduwrijke poelen 

De andere poelen in de privébossen kunnen gerekend worden tot de schaduwrijke poelen.  

Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorzichtigheidszone van 50m rond de poelen en waterlopen 

waarin enkel kleinschalig gekapt mag worden. Ook hier in het interessant om houtmijten in de dichte omgeving van 

de poelen aan te leggen (deel van het hakhout achter laten op stapels).  

Poelen van het ‘vuursalamandertype’ zijn beschaduwde poelen en vergen minder onderhoud dan andere types 

poelen. Ze hebben op de bodem bladeren en bevatten helder water. Het beheer bestaat voornamelijk uit het 

gefaseerd ruimen van de poel indien nodig (max. om de 10 jaar). Hierbij is het van belang om telkens een deel van 

de bodem ongemoeid te laten zodat de organismen daar hun toevlucht kunnen zoeken. Ruimen is enkel nodig 
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indien de poel te vroeg zou droogvallen (eind mei) en gebeurt tussen half oktober en half november. De vrijgekomen 

specie moet afgevoerd worden.  

Er moet voor gezorgd worden dat een beschaduwde poel niet plots helemaal in het licht komt te liggen na ingrepen 

in het bos (eindkap, dunningen, …). Mede daarom blijft bij exploitatie een strook van 50 m rondom de poel 

gevrijwaard. Te sterke schommelingen van de abiotiek of directe verstoringen aan de poel kunnen nefast zijn voor 

de organismen die van deze poel afhangen.  

 

Graslanden / ruigte 

� Zoomvegetaties: gefaseerd maaibeheer jaarlijks tot om de 3 (à 5) jaar 

� Grasland Borgwal: twee keer maaien per jaar te beginnen met eerste maaibeurt in mei/juni en de tweede 

september/oktober; naarmate verschraling vordert de eerste maaibeurt later uitvoeren (richting augustus). 

De nodige aandacht besteden aan orchideeën en ruimte laten voor de spontane ontwikkeling van een 

bosrand. 

Het maaisel moet hierbij steeds afgevoerd worden. In domein Borgwal wordt een maaiselstockageplaats voorzien 

(buiten het bosgedeelte). Maaiselhopen kunnen een belangrijke schuilplaats, nestplaats, enz. zijn voor allerlei 

dieren. Ook voor marterachtigen zijn hoge takkenhopen eventueel bedekt met maaisel ideaal. 

 

4.9 GRADIËNTEN EN BOSRANDONTWIKKELING  

Een ideale bosrand bestaat uit een zoom van hoge meerjarige kruiden en een mantel die bestaat uit een begroeiing 

van struiken. Structuur en soortensamenstelling hangen af van de standplaats, het aangrenzende bos en het 

beheer. Het beheer bestaat uit: 

Zoom:  jaarlijks tot om de 3 tot 5 jaar in het vroege najaar (na 15 september) maaien met maaiselafvoer, bij 

voorkeur in fasen zodat insecten en andere kleine dieren nog terecht kunnen in de niet gemaaide delen. 

Mantel: cyclisch afzetten om de 8 à 12 jaar, hierbij wordt er op gelet dat de mantel niet in een keer helemaal 

afgezet wordt maar in fasen (een kant per keer). 

Het kappen zelf gebeurt bij voorkeur samen met een dunningsronde in het bestand. De aandachtszone voor 

bosrandontwikkeling is ongeveer een boomlengte breed. De bosrand ontstaat echter op langere termijn door een 

individuele kapping van hier en daar een boom of door de aanplant ervan na een eindkap in het bestand. 

Er moet voor gezorgd worden dat deze bosranden golvend zijn en dat ze gefaseerd beheerd worden. 

 

4.10 SPECIFIEKE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN FLORA EN FAUNA 

Amfibieën 

� Herstel, beheer en onderhoud van bestaande poelen 1b, 2a, 6a, 9i, 11g, 12f, 12l, 12n, 13b. 

Het beheer is reeds uitvoerig besproken in hoofdstuk 4.8 

� creatie van nieuwe bospoelen 

Het gericht aanleggen van poelen heeft een positief effect op amfibieën. Concreet worden er enkele kleine poelen 

aangelegd in het Makenbos ten behoeve van vuursalamander.  

� Voor het beheer van het landbiotoop rond de poelen dient rekening gehouden te worden met:  

� beperkte inzet van zwaar materiaal om insporing (bodembeschadiging) te voorkomen 
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� bij kappingen dient een bufferzone van 50m rond de waterpartijen vooropgesteld te worden 

waarin niet mag worden gekapt (enkel kleinschalig en in functie van de poel) 

“voorzichtigheidszone”. 

� bosingrepen dienen geleidelijk aan te gebeuren. 

� Er wordt gezorgd voor voldoende dood hout en houtstapels in de onmiddellijke omgeving van de poelen. 

Salamanders prefereren dikke boomstammen die reeds (in een beginnende) toestand van ontbinding zijn. 

Ook houtstapels kunnen jarenlang een geschikte schuilplaats vormen voor salamanders. Doordat de 

houtblokken stelselmatig ontbinden zijn er steeds geschikte plekjes aanwezig. Speciaal voor 

vuursalamander aangelegde houtstapels in bv. het Bruinbos werden reeds frequent gebruikt door de soort. 

In plaats van het resthout verspreid in het bos achter te laten, kan het ter plaatse gestapeld worden waarbij 

vooral kruinhout kan gebruikt worden.  

 

Zoogdieren: 

Vleermuizen: 

� Een vleermuisvriendelijk beheer richt zich op voldoende verblijfplaatsen, een goede voedselsituatie en een 

goede verbinding tussen de verschillende (deel)leefgebieden (Limpens et al., 1997). In eerste instantie is 

een bescherming van oudere bomen en het laten staan van opstaand kwijnend of dood hout van belang. 

Bomen moeten oud kunnen worden want oude bomen zijn bomen met holtes en bomen met holtes zijn 

interessante bomen voor vleermuizen.  

� In bestand 7e en in Borgwal werden ijskelders reeds ingericht als verblijfplaats voor vleermuizen. 

� Bij het kappen van bomen dient goed overwogen te worden welke bomen(soorten) precies gekapt zullen 

worden. Uit verscheidene onderzoeken blijkt immers dat bv. Amerikaanse eik vaak door o.a. gewone 

grootoorvleermuis, watervleermuis en rosse vleermuis wordt gebruikt als verblijfplaats, acacia is dan weer 

in trek bij o.a. franjestaarten en watervleermuizen. Ook al blijven zomereik en gewone beuk voor een 

aantal vleermuissoorten de meest interessante boom, toch mag het belang van enkele exoten niet worden 

onderschat. Bij geplande kappingen van bomen ouder dan 60 jaar en bomen met een omtrekt vanaf 

130cm wordt rekening gehouden met vleermuizen (richtlijn is in opmaak).  

� Kleinschalige kappingen (bv. hakhoutbebeer) en het creëren van open plekken zorgen voor een geschikt 

jachthabitat voor vleermuizen  

� Het behouden en creëren van bospoelen is niet alleen voor amfibieën maar ook voor vleermuizen 

belangrijk. Dit houdt onder andere in het gefaseerd ruimen van poelen om te vermijden dat ze dichtslibben, 

aanbrengen van hindernissen in beek zodat verschillende stroomsnelheden verkregen worden.  

� De aanleg van brede bosranden 4a, 5a, 7b, 7f, 9k, 9b, 9m, 9n, 9o, 10u, 12f, 13d, 14a en 15b. 

� Een ecologisch graslandbeheer (Borgwal) zorgt voor een groter insectenaanbod. 

� Verschillende vleermuissoorten zijn lichtschuw en vermijden verlichte plaatsen. Daarom dienen 

schaduwrijke plaatsen gevrijwaard te worden en verlichting tussen verblijfplaatsen en jachtgebieden dient 

zo veel mogelijk vermeden te worden. In domein Borgwal (en de andere grote bosplaatsen) zal geen 

verlichting voorzien worden.  

 

 

 

Vogels: 
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Het behoud van oude Eiken- en beukenbossen is van belang voor o.a. fluiter, middelste bonte specht en kleine 

bonte specht, groene specht, zwarte specht, bosuil. 

De aanleg en instandhouding van brede boszomen. 

Volgende bestanden zullen beheerd worden als hakhout en zo geschikte broedbiotopen voortbrengen voor 

vogelsoorten (zoals. goudvink): 1d, 11d, 11e, 12d, Borgwal langsheen de muur. 

Het vrijwaren van enkele naaldhoutbestanden (fijnsparrenbestandjes in Makenbos en Ruspoel, grove dennen in 

Makegembos en verspreid aanwezige naaldbomen in enkele andere privébestanden) aangezien soorten zoals 

zwarte mees en kuifmees gebonden zijn aan naaldhout, vaak ook gebruikt door roofvogels.  

Aangepaste schoontijd bij broedgevallen van bijvoorbeeld wespendief. 

Toename van aandeel dood hout en oude bomen. 

 

Hazelworm (vooral complex Makegemse bossen): 

� beheerwerken gefaseerd in ruimte en tijd, met lange rustperiodes tussenin 

� het kruinhout van kappingen in de bosbestanden zal in houtstapels achtergelaten worden  

� geleidelijke overgangen van open plekken naar bos, via zoom- en mantelvegetaties worden ontwikkeld en 

(gefaseerd) beheerd 

 

4.10.1 FLORA 

� stimuleren van ven-, oever- en watervegetaties door een gepast poelenbeheer 1b, 2a, 6a, 9i, 11g, 12f, 12l, 

12n, 13b. 

� behoud van oude bossen 

� behoud en bescherming van voorjaarsflora, door hakhoutbeheer of door weinig tot geen exploitaties en 

indien toch dan moet dit met aangepaste machines (rupsbanden) 

� aandacht voor paarse schubwortel in bestand 7c/7d. 

� De aanwezig iepen zeker behouden bij de omvorming van deze bestanden naar inheems loofhout, 

aangezien de iepen belangrijk zijn voor de zeldzame nachtvlinder donkere iepenuil.(vooral Makenbos maar 

ook andere bosplaatsen) 

� stimuleren van de soortenrijkdom door een gepast ecologisch maaibeheer: Borgwal 

� stimuleren en ontwikkelen van vegetaties van bosranden en zomen 

� onder controle houden of bestrijden van (invasieve) exoten 

 

4.11 DOOD HOUT EN OUDE BOMEN 

Algemene maatregelen  

Zoals reeds eerder gesteld wordt er gestreefd naar 4% van het bestandsvolume dood hout en bedraagt het huidig 

aandeel in de privébossen slechts 1,74%. Om een voldoende hoeveelheid dood hout in het bos te bekomen en zo 

de ecologische waarde te vergroten, kunnen volgende maatregelen genomen worden: 

� dode en stervende bomen die geen veiligheidsrisico inhouden of een bedreiging vormen voor de 

gezondheid van de andere bomen, blijven behouden, 
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� kwijnende of dode bomen, die een potentieel gevaar voor de recreanten opleveren zullen bij voorkeur in 

het bos achterblijven als dood hout na het verwijderen van de kroon of vellen van de boom. 

� door toepassing van het principe van selectieve hoogdunning, kunnen kwijnende of onderdrukte bomen 

blijven staan en afsterven, 

� bij dunning of snoeiing blijft het takafval in het bos achter (op stapels), 

� behoud van oude bomen, de toekomstboommethode draagt hieraan bij, 

� een aantal dikke Amerikaanse eiken kunnen worden geringd 

� in geval van windworp worden niet alle bomen/stronken verwijderd, 

� bij de exotenbestrijding kan ook een deel van het hout in het bos achterblijven of kan af en toe een boom 

geringd worden ten behoeve van het aandeel dood hout. 

Ook de kleinere diameters kunnen bijdragen aan het aandeel dood hout. Vooral wanneer zij op grote hopen gelegd 

worden, hebben zij een potentiële ecologische waarden (fungi, vogeltjes zoals winterkoninkje, marterachtigen,…). 

Voor de oudere bestanden, worden een aantal bomen geselecteerd welke oud mogen worden en niet zullen gekapt 

worden maar blijven staan. In het bijzonder moet gestreefd worden om bomen met holten te behouden ten behoeve 

van vleermuizen, boommarter, ...  

Deze zogenaamde overstaanders kunnen verder hun natuurlijke cyclus doorlopen en zo een bijdrage leveren aan 

een groter variatie in het bos zowel op vlak van bosstructuur als naar organismen verbonden aan oude bomen. De 

bomen kunnen individueel hetzij in groep behouden blijven. In gemengde bestanden worden bomen van diverse 

soorten behouden. De bomen worden zo nodig voorzien van een merkteken om velling door misverstand te 

vermijden.  

 

4.12 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. DE TOEGANKELIJKHEID  

Wegennet en opengestelde boswegen 

Zoals eerder gesteld zijn er nog enkele boswegen die aangeduid zijn als buurtweg op de Atlas der Buurtwegen. De 

meeste hiervan zijn reeds lang niet meer zichtbaar op het terrein. Een buurtweg die wel nog in gebruik is, is de 

buurtweg in bestand 11a. Ook in Haerentbeekbos/Makkegembos is nog een (op de atlas doodlopende) buurtweg 

zichtbaar, deze wordt tevens gebruikt als toegangsweg naar het centrale bestand dat van een andere privé-eigenaar 

is.  

Alle bossen met uitzondering van Borgwal en de bovenvernoemde buurtwegen zijn ontoegankelijk. Op de boswegen 

die wel toegankelijk zijn voor het publiek, gebeuren jaarlijks en na stormweer veiligheidscontroles. 

Er worden geen nieuwe wegen aangelegd. De bestaande boswegen zijn allen onverhard. 

De toegankelijkheid wordt geregeld door de toegankelijkheidsregeling (bijlage 4.12). Er wordt een afzonderlijke 

toegankelijkheidsregeling opgemaakt voor het domein Borgwal.  

 

Infrastructuur en onderhoud wegen 

In domein Borgwal wordt een infobord aan de ingang en een bewegwijzerde route op het terrein voorzien. Deze 

route wordt bovendien ingericht als leerpad. De kleine (ontoegankelijke) kronkelpaadjes worden jaarlijks gemaaid om 

historische redenen. De toegankelijke wegen worden onderhouden zodat ze ook geschikt zijn voor 

rolstoelgebruikers; ze blijven echter onverhard. Ook ter hoogte van de ijskelder wordt een infobord voorzien. Op 

enkele plaatsen worden toegangsluizen of slagbomen voorzien. Zie ook toegankelijkheidskaarten. 
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Ter hoogte van de ingang van het Nerenbos via de Hundelgemsesteenweg wordt een slagboom voorzien. De 

buurtweg in bestand 11a in het Nerenbos mag niet verhard worden (ten behoeve van de waterhuishouding / 

vuursalamanders) en is enkel toegankelijk voor wandelaars. 

 

4.13 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. DE JACHT  

Bestand 10p (niet-bosgedeelte aan Ruspoel) zal ingericht worden als wildakker met een bomenrij. Op vele andere 

plaatsen zijn voederplaatsen en (restanten van) kooien aanwezig in de privébossen zonder medeweten van de 

eigenaars. Deze zullen verwijderd worden wanneer andere ingrepen in de betreffende bestanden zullen 

plaatsvinden. Waar dit van toepassing is, wordt vermeld in de bestandsfiches. 

 

4.14 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. DE VISSERIJ 

Er wordt niet gevist op de aanwezige wateren in het beheerplan. 

 

4.15 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. GEBRUIK VAN NIET -HOUTIGE 

BOSPRODUCTEN 

De oogst van niet-houtige bosproducten zoals braambessen, bosbessen, dennenappels, kastanjes … is enkel 

toegestaan voor persoonlijk gebruik, zonder de paden te verlaten en zonder schade toe te brengen aan de 

standplaats. Oogst om commerciële redenen is niet toegestaan (uitgezonderd bij verkrijgen van erkenning als 

bosplantsoen).  

Het oogsten van strooisel is nergens toegestaan daar dit kan leiden tot degradatie van de standplaats en oprukken 

van ongewenste soorten zoals bijvoorbeeld braam wat op zijn beurt de natuurlijke verjonging kan hypothekeren. 

 

4.16 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. CULTUURHISTORISCHE ELEMENTEN 

Borgwal 

� beschermde muur: Langs de muur wordt een strook van 6m in hakhout gehouden ter bescherming van de 

muur en de eigendommen van de buren. Dit gebeurt niet voor de hele lengte tegelijk maar gefaseerd 

(telkens 1/8). 

� bomen op grot afzetten 

� haagbeukencirkel vrijstellen (sommige stukken groeien niet goed omdat ze te fel beschaduwd zijn) 

� ijskelder en paviljoen: moeten beschermd en gerestaureerd worden. Onroerend Erfgoed vraagt om dit 

vroeg in de planperiode te doen. 

� kleine paadjes extensief maaien (1x per jaar) 

� bronnetje aan de taxusbomen vrijmaken van bramen (jaarlijks maaien) 

� herstellingen klein bouwkundig erfgoed (buiten scope van beheerplan: zie bestandsfiches) 

Beheer oude hakhoutkanten/-bestanden 

 

Drevenbeheer: 

� oude beukendreef Makenbos: bewaren gelijkvormigheid zolang kan, dreef wat vrij stellen 



 

      Uitgebreid Bosbeheerplan Makegemse bossen      ABO nv   212 

� dreven Borgwal: behouden oude zomereikendreef (onderling akkoord tussen ANB en Onroerend Erfgoed, 

zal toegevoegd worden aan dit beheerplan) en gemengde kastanje/beukendreef, vrijstellen waar kan maar 

zonder monumentale bomen in de directe omgeving te kappen; lindendreef opsnoeien en vrijstellen om 

zichtas te vrijwaren 

� oude beukendreef tussen 7c en 7d: dreef stelselmatig wat meer plaats geven, opletten voor zonnebrand 

en windval 

 

4.17 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. DE MILIEUBESCHERMENDE FUNCTIE 

Door het bos op een duurzame wijze te beheren met voorrang voor natuurlijke processen, het nastreven van een 

hoger aandeel gemengde inheemse bestanden, de omvorming van een aantal exotenbestanden en het gebruik van 

inheemse en standplaatsgeschikte soorten in geval van kunstmatige verjonging, wordt een bijdrage geleverd aan het 

versterken van de algemene milieubeschermende functie van het bos. 

 

4.18 BEHEERMAATREGELEN EN –RICHTLIJNEN M .B.T. DE WETENSCHAPPELIJKE FUNCTIE  

In principe komen alle bestanden vervat in het bosbeheerplan in aanmerking voor wetenschappelijk onderzoek 

zolang dit op duurzame wijze gebeurt en het de beheerdoelstellingen niet in het gedrang brengt.  

 

4.19 WERKEN DIE DE BIOTISCHE OF ABIOTISCHE TOESTAND VAN H ET BOS WIJZIGEN 

Reliëf 

Er worden met uitzondering van de eventuele aanleg van extra poelen geen werken voorzien, nog toegestaan, welke 

leiden tot wijziging van het reliëf. Ook het microreliëf blijft behouden.  

 

Waterlopen en ontwateringssystemen 

Het graven van nieuwe ontwateringsgrachten of –greppels wordt niet toegestaan. Hoogstens wordt het bestaande 

grachtensysteem onderhouden om de vitaliteit van het aanwezige bosbestand te garanderen. 

 

Wegenaanleg 

De bestaande wegen worden onderhouden en hun actuele bedekking blijft behouden. Er wordt geen aanleg van 

nieuwe paden voorzien in dit privébossen van dit beheerplan. De bestaande boswegen worden niet verhard, wel 

onderhouden. Schade na exploitatie moet hersteld worden. 

 

Wijziging van de kruidlaag 

Wijziging van de kruidlaag door gebruik van herbiciden is niet toegestaan uitgezonderd gebruik van glyfosaat bij de 

gecombineerde mechanische en chemische bestrijding van bv. Amerikaanse vogelkers en rododendron. 

Ook diepe bodembewerking en bosfrezen is niet toegestaan. 

 

 

Prikkeldraad 
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Het plaatsen van prikkeldraad is niet toegestaan in het bos. In geval de prikkeldraad aan vervanging toe is, dient 

gladde draad gebruikt te worden.  

 

 

4.20 PLANNING VAN DE BEHEERWERKEN  

De beheerwerken die worden voorzien in de verschillende bestanden, worden zoveel mogelijk in tabelvorm 

weergegeven. Volgende bijlagen kunnen hiervoor geraadpleegd worden: 

Bijlage 4.5. Kaptabel  

Bijlage 4.20 Beheertabel  
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Bijlage 4.12 

 

 

TOEGANKELIJKHEIDSREGELING VOOR DE OPENBARE 
BOSSEN ‘MAKEGEMSE BOSSEN’ EN ‘GENTBOS’ 

EN VOOR EEN AANTAL PRIVÉBOSSEN (EXLUSIEF 
DOMEIN BORGWAL) GELEGEN OP HET GRONDGEBIED 

VAN DE GEMEENTEN MERELBEKE, GAVERE EN 
OOSTERZELE  

BEHORENDE TOT HET UITGEBREID BOSBEHEERPLAN  
 

 

Artikel 1. – Toepassingsgebied 

1.1. Deze regeling heeft betrekking op de openbare bossen ‘Makegemse bossen’ en ‘Gentbos’ en een aantal 
privébossen behorende tot het uitgebreid bosbeheerplan, op het grondgebied van de gemeenten Merelbeke, Gavere 
en Oosterzele.  

1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers in het gebied afgebakend op de kaart die is toegevoegd in 
bijlage. Deze kaart maakt integraal deel uit van deze regeling.  

1.3. Zij is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het kader van het toezicht of het 
beheer van het gebied 

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

 

Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen  

2.1.  De toegankelijkheid wordt geregeld door de kaart met bijbehorende legende, en de bijhorende borden in 

het gebied en aan de ingangen ervan. 

 

2.3. Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de beheerder of het Agentschap voor Natuur 

en Bos om het geheel of gedeeltelijk voor alle of bepaalde categorieën bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het 

jaar door toegankelijk in de mate zoals in deze regeling bepaald, met uitzondering van dagen met sneeuw en 

ijsvorming of stormweer in de speelzones. 

 

2.4. Het gebied is enkel toegankelijk van een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang. 
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Art. 3. – Weggebruikers   

3.1. De wegen die op de kaart als wandelweg zijn aangeduid, zijn uitsluitend toegankelijk voor voetgangers, en 

voor honden aan de leiband tenzij anders aangegeven.  

 

3.2. De overige wegen die op de kaart als toegankelijk zijn aangeduid, zijn enkel toegankelijk voor de 

desbetreffende categorieën weggebruikers, en voor voetgangers tenzij anders aangegeven. De weggebruikers 

houden rekening met elkaar.  

 

3.3. Het gebruik van gemotoriseerde voertuigen is niet toegelaten. Uitzondering hierop wordt gemaakt voor 
beheervoertuigen, dienstwagens, hulpdiensten en vergunninghouders, alsook voor erfdienstbaarheden. 

 

Art. 4. – Watergebruikers 

4.1. De stilstaande wateren en waterlopen en hun oevers zijn niet toegankelijk. Schaatsen, zwemmen en vissen 

is verboden. 

 

Art. 5. – Zones 

5.1. De toegankelijkheid van de speelzones en vrij toegankelijke zones buiten de wegen wordt geregeld als 
volgt. 

5.2. De speelzone is enkel toegankelijk voor spel door jongeren onder de achttien jaar en hun begeleiders of 
door het jeugdwerk zoals omschreven in artikel 2 van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning 
en de stimulering van het gemeentelijk, het intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid.  

5.3. De vrij toegankelijke zone is enkel toegankelijk voor voetgangers. 

5.4. De parkeerplaats is bestemd voor het tijdelijk parkeren van motorvoertuigen en fietsen, gedurende het 
bezoek aan het gebied. 

 

Art. 6. – Beschermingsvoorschriften 

6.1.  Het is verboden andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe te brengen aan de 

infrastructuur of de planten. Het is overal verboden flora of paddenstoelen te plukken. In speelzones is het toegelaten 

om in beperkte mate/een handvol voor persoonlijk (niet-commercieel) gebruik vruchten of noten mee te nemen. Het 

is verboden dieren te voederen.  

6.2.  De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten bij georganiseerde 

activiteiten onder meer wegmarkeringen die worden aangebracht, onmiddellijk op het einde van de betrokken 

activiteit worden verwijderd.  

 

Art. 7. – Aansprakelijkheid bij ongevallen  

7.1.  De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het Agentschap, zodat gebeurlijk 

beroep kan worden gedaan op de polis B.A.  

 

7.2. Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krachtige wind, bij sneeuw en 
ijsvorming, betreding van een uur na zonsondergang tot een uur voor zonsopgang en niet-toegelaten gebruik van het 
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gebied volgens deze regeling of andere wetgeving zijn op eigen risico, zodat de beheerder niet kan worden 
aangesproken voor de vergoeding van de schade.  

 

Art. 8. – Onderrichtingen 

Toezichthouders zoals bedoeld in artikel 10.2. kunnen bezoekers omwille van de veiligheid, of met het oog op het 

bewaren van de rust, of de bescherming van de wilde flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten zich 

gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zonodig, desnoods met behulp van de openbare macht, uit het 

gebied gezet worden. 

 

Art. 9. – Afwijkingen 

De beheerder(s) kan toestemming geven voor de organisatie van occasionele activiteiten die afwijken van de 

artikelen 2 tot en met 5 van deze regeling. Indien het een risicovolle activiteit betreft, bedoeld in artikel 2, § 3, van het 

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de 

natuurreservaten, dan moet eveneens een machtiging worden aangevraagd aan het Agentschap voor Natuur en 

Bos. De aanvraag tot toestemming moet minstens 14 dagen van tevoren, schriftelijk of via elektronische drager worden 

toegezonden aan de beheerder.  

 

Art. 10 – Handhaving 

10.1. De handhaving van deze regeling gebeurt volgens de regels bepaald in titel XVI van het decreet van 5 april 

1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

 

10.2. Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast: de personen die op grond van het decreet van 5 

april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en zijn uitvoeringsbesluiten belast zijn met het 

toezicht op de naleving van de natuurbehoudswet, het bosdecreet en het natuurdecreet.  

 

Art. 11 – Bekendmaking 

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

11.2. De gemeente houdt deze regeling ter inzage van de bevolking. 
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TOEGANKELIJKHEIDSREGELING VOOR DOMEIN 
BORGWAL GELEGEN OP HET GRONDGEBIED VAN DE 

GEMEENTE GAVERE 

BEHORENDE TOT HET UITGEBREID BOSBEHEERPLAN 
VAN DE OPENBARE BOSSEN ‘MAKEGEMSE BOSSEN’ EN 

‘GENTBOS’ EN VOOR EEN AANTAL PRIVÉBOSSEN 
 

Art. 1. – Toepassingsgebied 

1.1. Deze regeling heeft betrekking op het privébos ‘BORGWAL’ onderdeel van het gelijknamige domein in 
exploitatie van het o. c. Br. Ebergiste en gelegen op het grondgebied Vurste, deelgemeente van Gavere. 

 

1.2. Zij regelt de toegankelijkheid voor bezoekers aan het domein binnen de contouren van de ommuring 
weergegeven op de bijgaande kaart. 

 

1.3. Zij is niet van toepassing op activiteiten door bevoegde personen in het kader van het toezicht of het beheer 
van het gebied. 

 

1.4. Zij is niet van toepassing op intern georganiseerde activiteiten door en voor de bewoners en medewerkers 
verbonden aan het o.c. Br. Ebergiste. 

 

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

 

Art. 2. – Toegankelijkheid in het algemeen 

2.1. Op het domein Borgwal wonen en werken volwassen personen met een mentale beperking. Van elke 

bezoeker wordt een houding van respect verwacht ten aanzien van deze bewoners en ten aanzien van de 

medewerkers van het centrum. Dit houdt in dat men hun recht op privacy respecteert en men zich houdt aan de 

bepalingen van dit reglement. 

 

2.2.  Het nemen van foto’s, geluid- en filmopnames waarbij onze bewoners / medewerkers herkenbaar zijn is 

uitdrukkelijk verboden. 

 

2.3. De toegankelijkheid wordt geregeld door de bijgaande kaart met legende, die integraal deel uitmaakt van 

deze regeling, en door de bijhorende borden in het gebied en aan de ingangen ervan. 
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2.4.  De wandelroute (1 km) wordt ter plaatse met wegwijzers aangeduid. 

 

2.5.  Het gebied is, onverminderd de wettelijke mogelijkheden van de beheerder of het Agentschap om het 

geheel of gedeeltelijk, voor alle of bepaalde categorieën bezoekers ontoegankelijk te stellen, gans het jaar door 

toegankelijk in de mate zoals in deze regeling bepaald. 

 

2.6.  Het gebied is behoudens aan te vragen begeleide bezoeken, enkel toegankelijk van : 

  Periode 1 oktober t.e.m. 31 maart : 9:00 – 17:00 

  Periode 1 april t.e.m. 30 september : 8:00 – 20:00 

 

 

Art. 3. – Weggebruikers 

3.1.  Enkel de voetgangerswegen die op de kaart als bewegwijzerde wandelweg zijn aangeduid, zijn 

toegankelijk voor voetgangers & rolstoelgebruikers vreemd aan de voorziening. Het domein herbergt nog een aantal 

andere voetgangerswegen die omwille van de privacy van de bewoners enkel toegankelijk zijn voor de 

medewerkers, de bewoners & hun aanverwanten (op de bijhorende kaart aangeduid als ontoegankelijke 

voetgangersweg).  

 

3.2.  Als algemene regel geldt dat honden niet worden toegelaten op het domein. Omwille van therapeutische 

doeleinden – daar waar de hond een meerwaarde kan bieden aan het leven van één van de bewoners – kan door 

het centrum een uitzondering toegestaan worden op deze regel. 

 

Art. 4. - Waterpartijen 

4.1. Het is verboden zich in of op de vijvers / poelen en andere waterpartijen te begeven. Afgeschermde zones 
rondom deze waterpartijen mogen niet betreden worden. Verbod op visvangst. 

 

Art. 5. – Zones 

5.1.  Tijdelijk parkeren van motorvoertuigen en fietsen is enkel toegelaten op de op de kaart als 

bezoekersparking aangeduide parkings (parking 1 & parking 4). Het parkeren dient in duur beperkt te blijven tot de 

duur van het bezoek aan het domein. 

 

5.2.  Het dierenpark & de begrazingszone zijn niet vrij toegankelijk. 

 

5.3.  Picknicken op het domein is enkel toegelaten op de op de kaart aangeduide zones. Na de picknick wordt 

alles opgeruimd achtergelaten. 

 

5.4. Het domein huisvest een aantal zones uitgerust met een ‘Special – Meter’. Dit is een fitness – meter 

voorbehouden voor personen met een mentale en / of motorische beperking. 
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Art. 6. - Beschermingsvoorschriften 

6.1. Het is verboden de bewoners, medewerkers en andere bezoekers of de dieren te (ver)storen of schade toe 

te brengen aan de infrastructuur of de planten. Het is verboden bloemen, paddenstoelen, vruchten of noten te 

plukken of mee te nemen. Het is verboden de dieren te voederen. Het is verboden geschriften uit te hangen of te 

verspreiden, afvalstoffen vrij achter te laten of voorwerpen in de vijvers, poelen en bronbeken te werpen.  

 

6.2.  De bezoekers mogen geen blijvende sporen nalaten in het gebied. Zo moeten bij georganiseerde 

activiteiten onder meer markeringen & signalisatie die worden aangebracht, binnen de 24 uren na beëindiging van 

de betrokken activiteit worden verwijderd. 

 

Art. 7.- Aansprakelijkheid bij ongevallen 

7.1.  De schadelijder dient bij een ongeval onverwijld aangifte te doen bij het Agentschap voor Natuur en Bos, 

zodat het Agentschap gebeurlijk beroep zou kunnen doen op zijn polis Burgerlijke Aansprakelijkheid. 

 

7.2.   Het zich bevinden in of nabij bos of met bomen begroeide plaatsen bij krachtige wind, is op eigen risico, 

zodat het Agentschap of de beheerder niet kan worden aangesproken voor de vergoeding van de schade. Hetzelfde 

geldt in geval van een door deze regeling of andere wetgeving niet toegelaten gebruik van het gebied. 

 

Art. 8. - Onderrichtingen 

8.1.  Toezichthouders zoals bedoeld in artikel 10.2 & 10.3 kunnen bezoekers omwille van de veiligheid, het niet 

respectvol omgaan met de bewoners, of met het oog op het bewaren van de rust, of de bescherming van de wilde 

flora en fauna, onderrichtingen geven. Personen moeten zich gedragen volgens deze onderrichtingen en kunnen zo 

niet, desnoods met behulp van de openbare macht, uit het domein gezet worden. 

 

Art. 9. - Afwijkingen 

9.1 De beheerder kan afwijkingen op de artikelen 2 tot en met 5 van deze regeling toestaan, voor zover het 

geen risicovolle activiteiten betreft, bedoeld in artikel 2, §3, van het Besluit van de Vlaamse Regering van 5 

december 2008 betreffende de toegankelijkheid van de bossen en de natuurreservaten. De aanvraag tot 

toestemming moet minstens 14 dagen van tevoren, schriftelijk of via elektronische drager worden toegezonden aan 

de beheerder. 

 

Art. 10. - Handhaving 

10.1.  De handhaving van deze regeling gebeurt o.a. volgens de regels bepaald in titel XVI van het decreet van 5 

april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid. 

 

10.2.  Met het toezicht op de naleving van deze regeling zijn belast: personen die op grond van het decreet van 

5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en zijn uitvoeringsbesluiten belast zijn met het 

toezicht op de naleving van de natuurbehoudswet, het bosdecreet en het natuurdecreet. 
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10.3.  Met het toezicht op de naleving van het respectvol omgaan met de bewoner zijn belast zij die krachtens 

een arbeidsovereenkomst verbonden zijn met het o.c. Br. Ebergiste. 

 

Art. 11 – Bekendmaking 

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

 

11.2.  De gemeente Gavere houdt deze regeling ter inzage van de bevolking. 
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Bijlage 5 

 


